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RESUMO 

 

As Usinas Hidrelétricas (UHE) podem ser constituídas por barragens de terra 
cujos taludes, em geral, são recobertos por vegetação gramínea que os protegem de 
deslizamentos de terra. Esta vegetação, no entanto, deve ser constantemente 
podada para permitir a observação da estrutura da barragem, evitar incêndios e 
auxiliar no controle da fauna no local. Esta atividade gera uma quantidade excessiva 
de biomassa que requer uma destinação final adequada. Diante deste desafio, a 
proposta do presente trabalho consistiu em buscar uma solução sustentável para a 
destinação do resíduo de poda, além de outros resíduos orgânicos, produzidos na 
UHE Paraibuna (São Paulo/Brasil), aplicando-se a técnica de compostagem para 
produção de adubo orgânico. A partir do inventário da biomassa gerada, verificou-se 
que a UHE Paraibuna gera, anualmente, aproximadamente 11 toneladas de resíduo 
de poda (77% do volume total) e 14 toneladas de outros resíduos orgânicos 
(carcaças de animais, cascas de frutas e ovos, sementes, esterco, aguapé). Para 
viabilizar o uso desses resíduos orgânicos nos experimentos de compostagem, foi 
projetada uma unidade piloto contendo 10 células, cada uma com 2,0 m3. Utilizou-se 
para os ensaios de compostagem a proporção volumétrica de 30 partes de poda de 
grama seca (como fonte de carbono) para uma parte de outros materiais orgânicos 
(fonte de nitrogênio). Os ensaios foram realizados, inicialmente, de forma 
exploratória com duração de 120 dias, utilizando poda de grama, aguapé, esterco e 
semente. Em seguida, esses ensaios foram repetidos (ensaios sistemáticos), no 
entanto, com duração de 90 dias, utilizando os mesmos materiais e também cascas 
de frutas e ovos, e carcaças de animais (peixes e aves). Durante todos os ensaios 
foram realizados o controle e monitoramento da temperatura e umidade dos 
compostos por meio de revolvimentos e adição de água. Os materiais obtidos no 
final do período de compostagem foram analisados física e quimicamente. Verificou-
se, de forma geral, que todos os ensaios de compostagem atingiram a maturidade 
em 90 dias, com exceção daqueles produzidos com carcaças de animais, que 
apresentaram um pH ácido nesse período. Todos os compostos apresentaram 
parâmetros físico-químicos dentro ou próximo dos teores estabelecidos pela 
legislação para comercialização de fertilizantes obtidos por processos de 
compostagem indicados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA). As maiores concentrações de nutrientes como nitrogênio (N), fósforo (P) e 
potássio (K) foram encontradas nos compostos preparados com cascas e esterco. 
Constatou-se, portanto, a viabilidade em aplicar o processo de compostagem para a 
remedição de resíduos orgânicos gerados em usinas hidrelétricas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Compostagem, resíduos orgânicos, usinas hidrelétricas, 
produção de biomassa, sustentabilidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de compostagem é um dos métodos mais antigos de tratamento 

de resíduos sólidos orgânicos conhecidos pelo homem (SUNDBERG et al., 2004). 

Trata-se de um processo biológico, aeróbio e controlado, no qual a matéria orgânica 

é convertida em composto orgânico com propriedades e características diferentes da 

matéria que lhe deu origem. Graças à ação de uma população diversificada de 

microrganismos, já existentes ou inoculada na massa de resíduo sólido, todos os 

resíduos orgânicos podem ser utilizados no preparo do composto (KIEHL, 1985; 

BIDONE e POVINELLI, 1999; ANTUNES, 2009; BERNAL et al., 2009; WANGYAO et 

al., 2010 e MAKAN et al., 2013).  

A compostagem apresenta muitas vantagens ambientais como, a diminuição 

do volume (mais de 50%) e a estabilização do resíduo orgânico. Essas propriedades 

promovem o aumento da vida útil de aterros sanitários, a redução da poluição de 

recursos hídricos e da propagação de patógenos, parasitas e sementes de ervas 

daninhas, associadas à aplicação direta no solo de certos resíduos como o esterco 

(COSTA et al., 2005; BERNAL et al., 2009; INACIO e MILLER, 2009).  Como o 

processo de compostagem é predominantemente aeróbio, observa-se também 

menor quantidade de metano gerado por tonelada de resíduo orgânico degradado e, 

consequentemente, redução na emissão de gases do efeito estufa (GEE) (INÁCIO et 

al., 2009).   

Para a agricultura a compostagem promove a incorporação do carbono 

orgânico para o solo e a reciclagem dos macronutrientes (nitrogênio, fósforo, 

potássio, cálcio, magnésio e enxofre) e micronutrientes (boro, cloro, cobalto, cobre, 

ferro, manganês, molibdênio, zinco).  O produto da compostagem proporciona ainda 

a melhora da estrutura do solo, sua aeração, drenagem e capacidade de reter e 

disponibilizar água para as plantas, além de aumentar a capacidade de troca 

catiônica do solo (CTC) (INÁCIO et al., 2009).  

É provável que a compostagem, ou práticas similares, tenham surgido junto 

com os primeiros cultivos agrícolas feitos pelo homem. No entanto, foi no século XX 

que o agrônomo britânico sir Albert Howard sistematizou e apresentou para o 

ocidente a compostagem que ele observou e aprendeu quando trabalhou na Índia, 

nas décadas de 20 e 30 (INÁCIO et al., 2009). A compostagem chega ao século XXI 
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na condição de uma tecnologia com enorme potencial para a gestão de resíduos 

orgânicos, mas ainda negligenciada por muitos profissionais e países (INACIO e 

MILLER, 2009). 

Nos países europeus, a compostagem ganhou mais destaque exatamente por 

apresentar uma alternativa de tratamento de resíduos orgânicos aos escassos 

aterros sanitários. Aproximadamente 15% da fração orgânica dos resíduos 

domésticos da Europa têm sido reaproveitadas com a compostagem (COSTA et al., 

2005).  

No Brasil, os resíduos orgânicos gerados nas residências representam mais 

de 50% da massa dos rejeitos coletados e dispostos em aterros sanitários. E apenas 

3% são aproveitados em processos de compostagem (CEMPRE, 2010). 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, citada por 

COSTA et al. (2005), em 2000, 260 usinas de compostagem distribuídas no Brasil 

tratavam cerca de 6.500 toneladas por dia, ou seja, cerca de 5% do total produzido. 

É importante enfatizar que o manejo adequado de resíduos desempenha um 

importante papel para a sustentabilidade. Neste sentido, diretrizes voltadas ao 

gerenciamento de resíduos, como a compostagem possuem uma relação estreita 

com uma estratégia de redução de emissão de GEE, tornando-se uma importante 

ferramenta para promover a sustentabilidade.  

A UHE Paraibuna, pertencente à Companhia Energética de São Paulo 

(CESP), está localizada no município de Paraibuna (SP) e possui uma das mais 

altas barragens do Brasil, com 94 m de altura (CESP, 2012). Seu talude (plano 

inclinado que limita um aterro) é totalmente coberto por vegetação gramínea, com a 

finalidade de evitar deslizamentos de terra. Essa vegetação é muito utilizada em 

grandes áreas que necessitam de proteção contra a erosão, como é o caso da Usina 

hidrelétrica (UHE) de Paraibuna. 

Esta vegetação precisa ser podada constantemente para evitar que seu 

excesso obstrua a observação de possíveis danos à estrutura da barragem, como 

fissuras e/ou vazamentos. Esta atividade, somada a poda de áreas verdes 

existentes nas áreas internas da UHE, resulta em um expressivo volume de resíduo 

de poda de gramado gerado anualmente.  

De acordo com os dados referentes ao ano de 2009, apresentados no 

Inventario de GEE, elaborado pela CESP, uma das principais fontes de emissão de 
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GEE na UHE Paraibuna é a biomassa proveniente de poda de gramado (CESP, 

2009).  

A UHE Paraibuna possui outras instalações que também contribuem com a 

geração de biomassa, como um Centro de Conservação de Aves Silvestres, uma 

Estação de Hidrologia e Aquicultura e um Centro de Produção de Mudas. 

Estes resíduos, quando destinados a aterros sanitários, sem que ocorra 

aproveitamento desta biomassa, podem reduzir a vida útil do aterro (devido ao 

volume ocupado) e também colaboram com o aumento da emissão de GEE (INÁCIO 

et al., 2009). Tais fatos ocorrem porque, quando depositada em aterros sanitários, a 

matéria orgânica sofre um processo de decomposição anaeróbia que produz 

elevada emissão de metano (CH4), um dos principais GEE para atmosfera. Quando 

aplicada a técnica de compostagem a emissão de GEE é dez vezes menor quando 

comparada ao aterro sanitário, pois o processo de compostagem é aeróbio e gera 

baixas quantidades de CH4 por tonelada de resíduo orgânico, apresentando um 

grande potencial como forma de mitigação de emissões de metano no contexto de 

sistemas de gestão de resíduos orgânicos urbanos, agrícolas e agroindustriais 

(INÁCIO et al., 2009).  

Outro importante dado é que o Centro de Produção de Mudas da UHE 

Paraibuna possui capacidade anual de produção de 300 mil mudas de espécies 

nativas da Mata Atlântica, utilizadas na recuperação de áreas degradadas. Essa 

instalação consome anualmente 30 toneladas de fertilizante orgânico e 300 kg de 

fertilizante inorgânico. Destaca-se que os fertilizantes inorgânicos nitrogenados, 

fosfatados e potássicos, que constituem a mistura NPK, têm como fontes de matéria-

prima produtos oriundos da petroquímica e da mineração (DIAS e FERNANDES, 

2006). 

A produção de composto orgânico através da prática da compostagem é uma 

importante alternativa para reduzir o consumo desses insumos, melhorar as práticas 

de cultivo e reduzir os custos referentes às aquisições desses fertilizantes. 

Considerando as questões abordadas, a proposta do presente trabalho 

consiste em buscar uma solução sustentável para o aproveitamento da biomassa 

gerada nas atividades desenvolvidas na UHE Paraibuna, por meio da produção de 

composto orgânico. 
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A sustentabilidade reflete a necessidade de atingir um equilíbrio entre as 

dimensões social, ambiental e econômica, tornando possível a proteção do ambiente 

e dos recursos naturais, os avanços tecnológicos, o desenvolvimento social e o 

equilíbrio econômico. Nesse contexto, pode-se destacar vários aspectos da 

sustentabilidade nesse trabalho, uma vez que o aproveitamento dos resíduos 

orgânicos gerados na UHE Paraibuna contribuirá com a diminuição de GEE, do 

consumo de compostos inorgânicos provenientes de fontes de matérias-primas não 

renováveis, reduzindo custos e gerando novos postos de trabalho.  

 

1.1.  Objetivo 

 

O presente trabalho pretende buscar uma solução sustentável para o 

aproveitamento da biomassa gerada na UHE Paraibuna na produção de composto 

orgânico. 

 

1.1.1. Objetivos específicos: 

 

- obter informações sobre os resíduos orgânicos gerados na área da UHE 

Paraibuna; 

- elaborar um inventário de geração de resíduos orgânicos gerados na UHE 

Paraibuna;  

- desenvolver o projeto de uma unidade piloto de compostagem, visando à 

análise da viabilidade do aproveitamento dos resíduos de poda e da viabilidade de 

aproveitamento do composto orgânico gerado; 

- avaliar a qualidade do composto gerado a partir dos resíduos produzidos na 

área de estudo; 

 - avaliar a influência da composição da matéria-prima usada nos processos 

de compostagem, analisando a qualidade do composto final produzido. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1. Histórico da Usina Hidrelétrica Paraibuna 

 

A Usina Hidrelétrica Paraibuna teve o início de sua construção em 1963 e foi 

concluída em 1977, está localizado na Rodovia dos Tamoios, km 38, no município 

de Paraibuna (SP). Possui um potencial total instalado de 85 MW, e duas unidades 

geradoras com turbinas tipo Francis. A UHE Paraibuna é formada por duas 

barragens, sendo uma localizada no rio Paraibuna e outra no Rio Paraitinga. A área 

total do seu reservatório é de 224 km2, composta pelo reservatório de Paraibuna 

(177 km2), que se encontra interligado ao reservatório de Paraitinga (47 km2). A 

confluência desses dois rios (Paraitinga e Paraibuna) ocorre no reservatório da 

Usina Hidrelétrica Paraibuna, formando o Rio Paraíba do Sul, principal rio da bacia 

hidrográfica do Paraíba do Sul (Figura 2.1). A principal finalidade deste reservatório 

é regular a vazão do Rio Paraíba do Sul, responsável pelo fornecimento de água 

para várias cidades do Vale do Paraíba e do Estado do Rio de Janeiro (CESP, 

2012). 

 

Figura 2.1 – Localização das barragens de Paraibuna e Paraitinga, que formam a 
UHE Paraibuna e seu reservatório. 
 

 
 

Fonte: Google Earth (2014). 
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A formação de reservatórios provoca vários problemas como, a perda de 

fauna, devido à supressão da vegetação para o enchimento do reservatório, impacta 

sítios de reprodução e pousos de animais migratórios, além da perda da 

conectividade da paisagem afetando rotas migratórias, causa impactos na 

biodiversidade da área afetada e reflexos na fauna regional.  

Para minimizar os efeitos decorrentes da implantação de seus 

empreendimentos, a CESP realiza o resgate e realocação dos animais afetados, 

reflorestamentos, restauração de áreas degradadas, reintrodução de aves e alevinos 

nas bacias hidrográficas de influência dos reservatórios e programas de 

conservação. A execução desses programas é um compromisso com a 

sustentabilidade, possibilitando que as gerações futuras possam usufruir dos 

recursos naturais hoje existentes (CESP, 2012). 

Para colocar em prática esse compromisso com a sustentabilidade, na área 

da UHE Paraibuna foram instalados um Viveiro de Produção de Mudas (VPM), uma 

Estação de Aquicultura e Hidrobiologia (EAH) e um Centro de Conservação de Aves 

Silvestres (CCAS) (Figura 2.2).  

 

Figura 2.2 – Usina Hidrelétrica Paraibuna, em destaque as localizações das 
unidades geradoras, Estação de Aquicultura e Hidrobiologia, Viveiro de Produção de 
Mudas, rio Paraíba do Sul e reservatório. 
 

 
 

Fonte: Google Earth (2014). 
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2.1.1. Viveiro de Produção de Mudas 

 

O programa de manejo de flora e reflorestamento consiste em um conjunto de 

atividades que resulta na conservação da flora, do solo e dos recursos hídricos das 

áreas dos reservatórios da CESP. Tais atividades compreendem coleta de 

sementes, produção de mudas, reflorestamento ciliar dos reservatórios e de seus 

afluentes, revegetação das áreas degradadas em canteiros de obras das usinas, e 

conservação genética das espécies arbóreas. Para tanto a CESP mantém em 

atividade 3 viveiros de mudas com capacidade anual de produção de 3 milhões de 

mudas. Um desses viveiros foi instalado na UHE Paraibuna, com capacidade de 

produção de 300 mil mudas anualmente, fazendo-se necessário uso de fertilizantes 

orgânicos e químicos para esta produção (CESP, 2012). 

 

2.1.2.  Centro de Conservação de Aves Silvestres 

 

No Centro de Conservação de Aves Silvestres são reproduzidas, para fins de 

repovoamento, diversas espécies de aves. A CESP desenvolve também planos de 

conservação e manejo in situ (no ambiente natural) e ex situ (em cativeiro ou 

laboratório) das espécies mais afetadas, como é o caso do monitoramento de aves 

na Usina Hidrelétrica Engenheiro Sergio Motta (CESP, 2012). 

O Centro de Conservação de Aves Nativas foi instalado em 1984 e trabalha 

com criação e reintrodução de aves das famílias Cracidae, como o Mutum (Cras 

fasciolata) e a Jacutinga (Pipile jacutinga), que são espécies ameaçadas de 

extinção. O centro dispõe de 11 viveiros, além de instalações de apoio. Ao longo de 

sua história, propiciou-se a reintrodução de 3.633 aves em florestas das áreas de 

influência dos reservatórios da empresa, especialmente na região de Paraibuna 

(CESP, 2012). 

 

2.1.3.  Estação de Aquicultura e Hidrobiologia 

 

O Programa de Manejo Pesqueiro é desenvolvido desde a década de 70. 

Esse programa inclui monitoramento da qualidade ecológica dos reservatórios, por 

meio de levantamentos limnológicos que pesquisam a qualidade da água e a 



19 
 

 
 

produtividade dos ambientes e organismos aquáticos. Esse estudo se faz por meio 

do monitoramento da ictiofauna – que se refere a espécies de peixes que ocorrem 

nos reservatórios e aspectos de alimentação e reprodução, incluindo áreas de 

desova e desenvolvimento de formas jovens como larvas e alevinos - além do 

monitoramento da produção pesqueira. Com base nesses monitoramentos são 

definidas as medidas de manejo adequadas a cada reservatório. Essas medidas 

envolvem a produção de alevinos, a estocagem (repovoamento) e o monitoramento 

genético das populações manejadas.  

O programa compreende também a cooperação técnica e científica com 

instituições nacionais e estrangeiras, adequação das normas de pesca e de 

importantes contribuições para o estudo científico. A CESP mantém duas estações 

de hidrobiologia e aquicultura, sendo uma unidade localizada na UHE Paraibuna 

(CESP, 2012). 

 

2.1.4.  Barragem 

 

A engenharia de barragens forma parte da história da civilização, pois estas 

obras têm servido à humanidade, há pelo menos 5.000 anos, permitindo o 

crescimento das civilizações, e garantindo a água necessária para o seu 

abastecimento (SILVA, 2007).  

No século XX, o aumento de incidentes ocorridos com barragens situadas em 

locais densamente habitados, ocasionando milhares de mortes, motivou o 

desenvolvimento e aprimoramento das técnicas de segurança até então utilizadas. 

Em vários países, essa preocupação com a segurança de barragens vem sendo a 

alavanca para o desenvolvimento de legislações e melhorias dos métodos de 

avaliação da segurança destas obras (ZUFFO, 2005). 

Para garantir a segurança da UHE Paraibuna faz-se necessário a realização 

de inspeção visual constante da área de barragem, com objetivo de identificar 

problemas estruturais, como: trincas, fissuras, erosão, recalques, surgências, 

escorregamentos de rochas, deformações ou indícios de anomalias que possam 

resultar em risco à segurança da estrutura. Para realização desta inspeção é 

fundamental que a vegetação se encontre a uma altura ideal (Figura 2.3), que 
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permita a visualização das possíveis anomalias no talude da barragem, tornando 

necessária a poda constante desta vegetação (CESP, 2011).  

Os ciclos de poda do talude da barragem são mais intensos em estações 

climáticas que favoreçam o crescimento da vegetação. A grande extensão da área 

de barragem associada à constante manutenção de poda da vegetação, implica na 

geração de grande quantidade de biomassa (CESP, 2011). 

 

Figura 2.3 – Talude da barragem: A) Vista geral do talude da barragem e B) Vista 
aproximada do talude, com a grama podada na altura regular para segurança.  

  

Fonte: Arquivo CESP (2011). 

 

 

2.2. Destinação de Resíduo de Poda de Vegetação 

 

Segundo a NBR 10.004 (ABNT, 2004a), os resíduos de poda podem ser 

classificados como resíduos sólidos classe II A, ou seja, não perigosos e não inertes. 

Diversos municípios do país enfrentam dificuldades para destinação destes 

resíduos, devido ao seu grande volume e às características que inviabilizam a 

compactação e aumentam o risco de combustão (MESCOLLOTI, 2010). 

De acordo com a Política Estadual de Resíduos Sólidos (SÃO PAULO, 2006), 

os resíduos de poda devem ser destinados aos aterros sanitários, juntamente com 

os demais resíduos enquadrados nessa categoria. Porém, a disposição deste tipo de 

resíduo em locais abertos, como lixões e até mesmo em aterros sanitários, pode 

provocar uma série de problemas ambientais, pois estes são misturados com outros 

resíduos preexistentes, que se interagem química e biologicamente, causando 

impactos sobre a qualidade do ar, do solo e da água (CORTEZ et al., 2008). 

A B 
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A poluição do ar ocorre pela liberação de biogás, constituído principalmente 

por metano (CH4), produzido pela degradação biológica anaeróbia da matéria 

orgânica (CORTEZ et al., 2008). É importante ressaltar que uma molécula de CH4 na 

atmosfera tem um potencial de efeito-estufa 21 vezes maior do que a de CO2, sendo 

responsável por 20% do aquecimento global (IPCC, 2006; PECORA et al., 2008; 

BANCO MUNDIAL, 2010). 

Outro sério problema que ocorre nos aterros sanitários é a formação de 

chorume (NASCIMENTO FILHO et al., 2001), líquido resultante da decomposição 

anaeróbia natural de resíduo orgânico que contem ácidos orgânicos, sólidos em 

suspensão e dissolvidos, microrganismos de alta toxidade, coloração escura e odor 

bastante acentuado (PEREIRA NETO, 2007). Geralmente, o chorume é 

encaminhado para Estações de Tratamento de Esgotos (ETE), onde é tratado e, 

posteriormente, lançado em corpos receptores. Devido ao seu elevado potencial 

tóxico, os processos convencionais não são adequados para tratar este tipo de 

efluente (NASCIMENTO FILHO et al., 2001), gerando riscos de contaminação para o 

solo e águas superficiais e subterrâneas. Outro risco nos aterros é o aparecimento 

expressivo de animais como insetos, ratos, pássaros, que podem agir como vetores 

de doenças (CORTEZ et al., 2008). 

A disposição dos resíduos de poda diretamente no solo, em regiões de mata, 

não caracteriza um problema, podendo ser considerado até como um impacto 

ambiental positivo, pois tais resíduos são absorvidos de forma natural pelo ambiente. 

Porém, esta disposição dos resíduos in natura, isto é, sem prévia trituração, dificulta 

a absorção pelo solo, tornando o processo mais lento, quando comparado ao 

processo de compostagem. Assim, a degradação dos resíduos que ocorre 

naturalmente, incorpora os nutrientes e outros componentes da matéria orgânica ao 

solo, havendo a formação da serapilheira, que consiste na cobertura do solo 

composta de folhas, ramos, caules e cascas de frutos em diferentes estágios de 

decomposição (CORTEZ et al., 2008).  

Se a disposição no solo ocorrer em forma de pilhas (Figura 2.4), o processo 

de decomposição aeróbia é dificultado devido à falta de aeração. Sob condições 

anaeróbias, por sua vez, há elevada emissão de metano para atmosfera (INÁCIO et 

al., 2009).  
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Figura 2.4 – Disposição de matéria orgânica direta no solo. 
 

 
Fonte: Arquivo pessoal, (2012). 

 

Além disso, ressalta-se que a decomposição natural é mais lenta devido à 

falta de controle do processo e a temperatura não atingir a faixa termofílica, que 

favorece a descontaminação de patógenos contidos na massa em decomposição 

(INACIO e MILLER, 2009). Por outro lado, a velocidade da decomposição varia de 

acordo com a composição do material. De forma geral, materiais ricos em carbono, 

como os resíduos de poda, degradam mais lentamente, e para acelerar a 

decomposição destes materiais é necessário adicionar elementos mais ricos em 

nitrogênio, caso contrário, o processo pode sofrer interrupções ou, até mesmo 

cessar (BIDONE e POVINELLI, 1999). 

 

2.3. Aproveitamento da Biomassa com o uso da Compostagem 

 

A compostagem merece destaque dentre as soluções para o aproveitamento 

da biomassa, como os resíduos de poda de vegetação, por tratar-se de um método 

ambientalmente correto e seguro. O emprego desta técnica pode ainda beneficiar 

diversos setores e promover a melhoria da qualidade ambiental (CORTEZ et al., 

2008; MAKAN et al., 2013). 

O processo de compostagem favorece a decomposição aeróbia e reduz o 

tempo de decomposição, gera baixas quantidades de metano, reduz o volume dos 

resíduos orgânicos e produz o húmus que apresenta ótimas propriedades como 

melhorador do solo (KIEHL, 1985; BIDONE e POVINELLI, 1999; IPCC, 2006; 

ANTUNES, 2009; BERNAL et al., 2009 e WANGYAO et al., 2010). 
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A compostagem vem também ganhando destaque no Brasil para a destinação 

de carcaças de animais mortos (COSTA et al., 2006). O composto orgânico, 

produzido a partir de carcaças de animais, está sendo aplicado em várias partes do 

mundo e deverá ser o principal processo para a utilização de animais mortos durante 

a criação, assim como para os resíduos da pesca extrativa, tanto da pesca artesanal 

como na industrial (VIDOTTI, 2011). No Brasil, um número crescente de granjas de 

aves e criadouros de suínos vem empregando esse processo. Ademais, já existem 

exemplos de algumas pisciculturas que utilizam essa forma de disposição de 

animais mortos.  

O Zoológico de São Paulo gera diariamente cerca de 4 toneladas de resíduos 

orgânicos, compostos por carcaças e fezes de animais, restos de camas e resíduos 

alimentares dos recintos, resíduos vegetais como folhas, galhos e árvores caídas. 

Atualmente todo esse material é compostado e o zoológico recebeu o prêmio 

Gestão-SP do governo do estado de São Paulo, por implantar o sistema de 

compostagem para destinação de seus resíduos orgânicos (CRUZ, 2004). 

Para o preparo da compostagem são necessários materiais que se 

decompõem facilmente, como carcaças de animais, resíduos do processamento e 

esterco, e materiais que se decompõem de forma mais lenta, como serragem de 

madeira, bagaço de cana-de-açúcar, palhas e podas (COSTA et al., 2006; VIDOTTI, 

2011). 

 

2.4. O Processo de Compostagem 

 

A definição de compostagem pode variar conforme o enfoque microbiológico, 

agronômico ou de engenharia ambiental. Mas todas as definições ressaltam o 

caráter aeróbio e termofílico (INACIO e MILLER, 2009). Pode-se definir a 

compostagem como um processo controlado de decomposição aeróbia, que visa 

acelerar a decomposição da matéria orgânica, sob condições que permitam a 

obtenção de temperaturas termofílicas como resultado da ação dos microrganismos, 

para produção de um produto final estável, livre de patógenos e sementes, 

denominado composto orgânico (KIEHL, 1985; LIAO, VIZCARRA e LO, 1994; 

INACIO e MILLER, 2009). De forma geral, todos os resíduos orgânicos, de origem 

vegetal ou animal, podem ser submetidos ao processo de compostagem, sendo seu 
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desempenho estabelecido pelas condições existentes no meio (KIEHL, 1985; 

TUOMELA et al., 2000; MASSUKADO, 2008 e PEREIRA NETO, 2007). 

Para que o processo de compostagem ocorra de forma mais eficiente, é 

necessário a presença de água, oxigênio, nitrogênio, carbono orgânico e nutrientes 

que estimulem o crescimento microbiano (BRITO, 2006; MAKAN et al., 2013).  

Durante o processo de compostagem, o teor de carbono orgânico deve 

reduzir à medida que ocorre a metabolização da matéria orgânica, em função da 

ação dos microrganismos (KIEHL, 2008). O contrário ocorre com a concentração de 

nitrogênio, que aumenta durante a compostagem (LIMA, 2009 e SANTOS, 2007). 

Esta alteração é consequência das perdas de carbono na forma de CO2 durante a 

compostagem e manutenção dos teores de nitrogênio. A ação dos microrganismos 

sobre a decomposição e humificação da matéria orgânica resulta como produto final 

em CO2, H2O, substâncias húmicas estabilizadas, sais inorgânicos, além do 

desprendimento de energia térmica, concentrando o nitrogênio no composto 

orgânico (LIMA, 2009). Durante o processo de mineralização da matéria-prima, 

ocorre o aumento da concentração de materiais inorgânicos, elevando, assim, os 

teores de cinzas presentes nos compostos. O teor de cinzas consiste no material 

mineral residual que permanece após a calcinação da matéria orgânica (SANTOS, 

2007), sendo relacionado com a decomposição e mineralização da matéria orgânica 

e estabilização do processo de compostagem (WANG et al., 2004; CHEFETZ et al., 

1996; HSU e LO, 1999). 

Ao final do processo, gera-se um composto orgânico com dois importantes 

componentes, os sais minerais, contendo nutrientes para as raízes das plantas, e o 

húmus (ANTUNES, 2009). Destaca-se também que a compostagem promove a 

redução do volume da biomassa original e a estabilização da matéria orgânica na 

forma do composto final, que pode ser utilizado como condicionador do solo 

(GWYTHER et al., 2011), além de atuar como um melhorador das propriedades 

físicas, físico-químicas e biológicas do solo sendo, portanto, de grande aplicabilidade 

na agricultura (BARBOSA, 2004).  

Além de melhorar a estrutura do solo, o produto gerado na compostagem 

devolve à terra os nutrientes de que necessita, aumenta a capacidade de retenção 

de água, controla a erosão e evita o uso de fertilizantes sintéticos (CORTEZ et al., 

2008). 
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2.4.1. Principais fatores que influenciam o processo de compostagem  

 

Para garantir que o processo de compostagem seja bem-sucedido, há a 

necessidade de se controlar alguns parâmetros físico-químicos como: temperatura, 

aeração, umidade, pH e a relação carbono/nitrogênio (C/N) (OLIVEIRA, 2007; 

ANTUNES, 2009, MAKAN et al., 2013). Para tanto é preciso dispor o material em 

local adequado e manter/controlar as condições ideais exigidas pela compostagem. 

 

 Local e forma de compostagem 

A compostagem pode ser realizada de diversas formas, em sistemas abertos, 

em sistemas fechados (reatores), em pilha cônica, em leiras (amontoado em linha), 

em composteiras, em pátios de compostagem, etc. As técnicas empregadas são 

baseadas nas características físicas e químicas dos materiais empregados, 

buscando garantir a aeração interna da massa de compostagem, a umidade 

favorável ao processo e otimizar a manutenção do processo (INACIO e MILLER, 

2009). 

Existem diversos modelos de composteiras, com e sem cobertura, 

compartimentadas, com e sem sistema de drenagem, de alvenaria, de madeira, de 

plástico etc. De acordo com Inácio et al. (2009), o projeto de uma unidade de 

compostagem deve levar em consideração alguns aspectos específicos como: evitar 

a proliferação de insetos; evitar a ocorrência de odores fortes; evitar a produção de 

excessiva de chorume; gerar um produto final sem riscos de contaminação do solo e 

água adequada para o manuseio. 

De acordo com Brito (2006), as composteiras devem possuir cobertura para 

evitar a exposição da biomassa diretamente ao sol, ao vento e a chuva. Assim, 

evitar a perda da umidade rapidamente, lixiviação de nutrientes e encharcamento da 

pilha. Para Nogueira (2011), as composteiras também devem ser cobertas, para 

evitar aparecimento de insetos e roedores.  

A cobertura das composteiras também é importante em períodos com baixas 

temperaturas. As pilhas também podem ser cobertas com lonas plásticas, 

minimizando-se o resfriamento das mesmas (BARATTA JUNIOR, 2007). A cobertura 

pode ser retirada em períodos de temperatura elevada para permitir a circulação de 
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ar e resfriamento da pilha, porém, deve-se evitar que a circulação do ar seja 

dificultada (SILVA et al., 2011 e RUFFINO et al., 2005).  

O tamanho de uma composteira também é um aspecto importante, visando 

manipular os resíduos com facilidade e segurança. Segundo Nogueira (2011), as 

composteiras não devem ter dimensões menores que 50 x 50 x 50 cm. 

Outro aspecto importante é a impermeabilização do piso e a existência de 

um sistema de drenagem, a fim de evitar contaminação do solo pela possível 

geração de chorume. Embora a compostagem seja um processo aeróbio, é possível 

que ocorram condições anaeróbias na biomassa em fase de compostagem e, 

consequentemente, produzir chorume. O sistema para drenagem do chorume pode 

ser instalado com um leve declive no piso que levará a uma valeta coletora do 

possível chorume, podendo ser captado e reintroduzido na massa de compostagem 

(NOGUEIRA, 2011 e CORTEZ et al., 2008). 

 

 Microrganismos 

Os microrganismos que participam mais ativamente do processo de 

compostagem são aeróbios e facultativos. Estes microrganismos possuem 

metabolismo exotérmico, liberam energia na forma de calor, isto explica o 

aquecimento natural da pilha de compostagem e justifica a importância do controle 

térmico do processo (HEIDEMANN et al., 2007).  

Os principais microrganismos responsáveis pela transformação da matéria 

orgânica crua em húmus são as bactérias, os fungos e os actinomicetos (BIDONE e 

POVINELLI, 1999). Outros organismos como algas, protozoários, nematoides, 

vermes, insetos e larvas também participam do processo (ANTUNES, 2009). 

As bactérias desempenham seu principal papel na fase termofílica, 

decompondo os açucares, amidos, proteínas e outros compostos orgânicos de fácil 

digestão (HEIDEMANN et al., 2007). Sua função pode ser resumida nas seguintes 

atividades: decompor a matéria orgânica, aumentar a disponibilidade de nutrientes, 

agregar partículas no solo e fixar o nitrogênio (BIDONE e POVINELLI, 1999). 

No final do processo, os fungos e actinomicetos têm um importante papel, 

quando a pilha de compostagem apresenta reduzida umidade, pois, nessa condição, 

esses microrganismos são mais resistentes do que as bactérias (INACIO e MILLER, 

2009). Eles também são responsáveis pela degradação dos resíduos mais 
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resistentes, ricos em lignina e celulose e pela formação do húmus (KLUCZEK-

TURPEINEN et al., 2003).  

Uma população diversificada de bactérias, fungos e actinomicetos, conduz a 

decomposição ou estabilização da matéria orgânica durante o processo de 

compostagem (HEIDEMANN et al., 2007 e TUOMELA et al., 2000). Para promover o 

crescimento das populações microbianas e, consequentemente, aumentar a 

decomposição da matéria orgânica durante a compostagem, deve-se fornecer um 

ambiente com condições favoráveis ao crescimento destas populações, com adição 

adequada de nutrientes (JUSOH; MANAF e LATIFF, 2013). 

 

 Razão de Carbono e Nitrogênio (C/N) 

O processo de compostagem depende de microrganismos para degradar a 

matéria orgânica, por isso é essencial que as matérias-primas utilizadas no processo 

de compostagem apresentem um valor de razão de C/N (massa/massa) favorável ao 

metabolismo dos microrganismos (BIDONE e POVINELLI, 1999; KIEHL, 1985; 

INACIO e MILLER, 2009).  A relação C/N ideal para a compostagem é 

frequentemente considerada como 30/1 (OLIVEIRA et al., 2008). 

Na construção de uma pilha de compostagem, faz-se necessário utilizar uma 

mistura de materiais ricos em carbono (C) com outros ricos em nitrogênio (N). 

Geralmente, quanto menor a relação C/N, mais rapidamente a compostagem é 

realizada. Por outro lado, quanto maior a razão C/N, maior é o tempo de 

decomposição do material. Uma relação C/N maior que 75 inibe o início do processo 

de compostagem (SONODA, 2011), assim sendo, valores de C/N acima de 50 são 

considerados altos, enquanto que entre 30 e 40 são os mais adequados para a 

realização da compostagem (INACIO e MILLER, 2009; PEREIRA NETO, 2007).  

O conhecimento dessa relação é importante, uma vez que o carbono é usado 

como fonte de energia, enquanto o nitrogênio é importante na formação das 

proteínas e do RNA e DNA, influenciando diretamente na capacidade de reprodução 

e crescimento da população de microrganismos (BIDONE e POVINELLI, 1999; 

KIEHL, 1985 e INACIO e MILLER, 2009).  

Os microrganismos utilizam cerca de 25 a 30 partes de carbono para cada 

parte de nitrogênio assimilada: 10 partes de carbono são usados na formação da 
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estrutura das células microbianas e 20 partes são eliminadas durante o 

metabolismo, sob a forma de CO2. 

O excesso de carbono prolonga o período de compostagem e induz a 

obtenção de nitrogênio necessário a partir das próprias células mortas dos 

microrganismos (PEREIRA NETO, 2007). O excesso de carbono pode propiciar 

também condições ácidas na massa de compostagem, visto que o CO2 liberado é 

altamente solúvel (OLIVEIRA, 2007). Por outro lado, a compostagem com baixo teor 

de carbono, ou seja, rica em nitrogênio como lodos de esgotos, elimina o excesso de 

nitrogênio pela volatilização da amônia (GRAY et al., 1971), como uma tendência 

natural de restabelecer o balanço entre os dois elementos para que a relação seja 

satisfatória ao processo (ANTUNES, 2009; BIDONE e POVINELLI, 1999; KIEHL, 

1985). O excesso de nitrogênio pode causar fortes odores desprendidos da massa 

de compostagem, devido a liberação da amônia (PEREIRA NETO, 2007).  

Uma vez que materiais celulósicos, como resíduos provenientes de poda, são 

ricos em carbono, recomenda-se adicionar materiais ricos em proteínas ou que 

contenham nitrogênio e fósforo na forma mineral, para promover o balanço da 

relação C/N (KIEHL, 2010). 

A razão C/N do composto obtido no final da compostagem também é um 

parâmetro utilizado para verificar se a decomposição final da matéria orgânica (grau 

de maturação) foi atingida (OLIVEIRA, 2007). Segundo JUSOH, MANAF e LATIFF 

(2013), ao final do processo de compostagem, o composto orgânico deve apresentar 

razão C/N menor que 20/1 para ser considerado maduro. Para Bidone e Povinelli 

(1999), esta relação deve ser de 10/1 e, para Oliveira (2007), esta razão deve estar 

entre 8/1 e 12/1 para ser utilizado como fertilizante orgânico, sem causar danos às 

plantas (ANTUNES, 2009).  

 

 Umidade 

O teor de umidade afeta a atividade microbiana, bem como a estrutura física, 

da massa de compostagem e, portanto, tem uma influência fundamental sobre a 

biodegradação dos materiais orgânicos (AHN, RICHARD e GLANVILLE, 2008; 

MAKAN et al., 2013). A presença de água na massa de compostagem é 

imprescindível para o desenvolvimento dos microrganismos (BIDONE e POVINELLI, 

1999). 
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Segundo Ahn, Richard e Glanville (2008), não há um valor ideal, 

universalmente definido, para a umidade no processo de compostagem. Este fato 

pode ser explicado em função de que cada material apresenta características 

físicas, químicas e biológicas, únicas, e estas afetam o relacionamento entre teor de 

umidade e suas particularidades, como a disponibilidade de água, o tamanho de 

partícula, a porosidade e a permeabilidade. 

Ademais, verifica-se que é importante manter uma porosidade adequada para 

permitir a passagem do ar, promovendo a oxigenação do material, evitando-se a 

anaerobiose durante o processo de compostagem. De acordo com Pereira Neto 

(2007), o valor de umidade que permite manter essas condições é em torno de 60%. 

Já para Bidone e Povinelli (1999) a umidade ideal está entre 40 e 60%, sendo o 

valor ótimo de 55%. 

Baixos teores de umidade, menores que 30%, comprometem a atividade 

microbiológica da compostagem (PEREIRA NETO e LELIS 1999), devido ao nível 

desfavorável para a atividade biológica (INACIO e MILLER, 2009). Elevados teores 

de umidade, maiores que 60%, também comprometem a atividade microbiológica da 

compostagem (PEREIRA NETO e LELIS 1999), pois afetam a agregação das 

partículas e a porosidade da pilha de compostagem, o que pode limitar, por sua vez, 

o transporte de oxigênio, que é essencial para o desenvolvimento dos 

microrganismos aeróbios (AHN, RICHARD e GLANVILLE, 2008). 

O baixo teor de umidade pode ser solucionado com a adição de água ou 

outro resíduo orgânico com elevado teor de umidade (PEREIRA NETO, 2007). A 

reposição da umidade, perdida ao longo da compostagem, deve ser feita em 

pequenas quantidades, sendo a água adicionada lentamente durante a mistura do 

material, para que seja obtida uma distribuição uniforme (INACIO e MILLER, 2009). 

O excesso de umidade pode ser reduzido por meio de revolvimentos 

periódicos, introdução de materiais secos como palhas e folhas secas, pela 

formação de leiras de menor altura e por métodos de aeração forçada ou passiva 

(OLIVEIRA, 2007). O revolvimento, além de auxiliar na homogeneização da umidade 

do material, também ajuda na disponibilização de oxigênio para toda a pilha de 

compostagem (MASSUKADO, 2008). 

A falta de um criterioso controle da umidade pode levar a anaerobiose e 

ocasionar a geração de chorume, emanação de odores, atração de insetos e ratos, 
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podendo levar, inclusive, à paralisação metabólica do processo e, 

consequentemente, à produção de composto orgânico de péssima qualidade 

(PEREIRA NETO e LELIS 1999). 

 

 Aeração 

A oxidação biológica da matéria orgânica gera calor, que fica retido na leira de 

compostagem devido às características isolante térmicas da matéria orgânica. 

Assim, a aeração tem como objetivo atuar como um agente controlador da 

temperatura, além de suprir a demanda de oxigênio necessária para a atividade 

microbiológica (OLIVEIRA, 2007), visto que, por definição, a compostagem é um 

processo aeróbio (PEREIRA NETO, 2007). 

A aeração promove a liberação do calor para o meio ambiente em forma de 

vapor de água, e a renovação do ar no interior das leiras. Ela pode ser realizada 

através de revolvimentos manuais ou mecânicos, de forma a promover a circulação 

e, consequentemente, a troca do ar contido na leira, saturado de CO2 gerado pela 

respiração das bactérias (KIEHL, 2012 b). Segundo INÁCIO et al. (2009), este 

método tem melhor desempenho em compostagem com grandes volumes de 

material vegetal, resíduos de poda, grama e folhas secas, do que na compostagem 

de materiais mais pesados com elevado teor de umidade. Ademais, o revolvimento 

promove a remoção do excesso de CO2, colabora com o controle sanitário e 

homogeneíza a massa de compostagem. A abrasão promovida por esse processo 

também resulta na redução do tamanho das partículas, levando a um aumento da 

superfície, facilitando a atividade dos microrganismos (OLIVEIRA, 2007). 

A aeração forçada é outro método bastante utilizado e consiste na insuflação 

de ar na massa de degradação em pilhas estáticas de compostagem, ou seja, sem 

revolvimentos, tornando-se necessário de dispositivos específicos, como tubulações 

de PVC e sopradores de ar (BIDONE e POVINELLI, 1999). 

Outro método utilizado para promover a aeração é o método de aeração 

passiva ou natural, baseada no processo de convecção do ar quente gerado pelos 

processos biológicos de decomposição da matéria orgânica (FERREIRA et al., 

2005). Esse método consiste no uso de tubos perfurados na base ou centro da pilha 

de compostagem (Figura 2.5 A), com o intuito de promover a aeração e evitar os 

revolvimentos constantes (INACIO e MILLER, 2009). 
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Existe também o método de aeração passiva através de “túneis de 

ventilação”, que consistem na colocação de uma estrutura de madeira em formato 

de trapézio que percorre a pilha de compostagem longitudinalmente (Figura 2.5 B) 

para permitir a aeração constante do material (CORTEZ et al., 2008). 

 

Figura 2.5 – Modelos de sistemas de aeração passiva: A) tubos perfurados e B) 
Túneis de vento de madeira, inseridos no interior da pilha de compostagem. A 
 

  
Fonte: (A) Ferreira et al. (2005) e (B) Cortez et al. (2008). 

 

 Temperatura 

O aumento da temperatura na pilha de compostagem ocorre logo no início do 

processo de decomposição e se deve à presença de microrganismos, cuja forma de 

metabolismo é exotérmica (BIDONE e POVINELLI, 1999 e FIALHO, 2007). 

O aumento da temperatura, preferencialmente entre 55 a 65°C, promove a 

eliminação de patógenos como larvas de insetos, ovos de parasitas e sementes de 

ervas daninhas (KIEHL, 2012 b). 

Sem o devido controle, a temperatura da compostagem pode atingir entre 65 

a 80°C e comprometer a atividade microbiológica de degradação (BIDONE e 

POVINELLI, 1999).  

A variação da temperatura, verificada durante o processo de compostagem, 

pode ser classificada em 4 fases: 

 Fase 1: conhecida como fase de aclimatação ou mesofílica, consistindo 

no estágio inicial da compostagem (Figura 2.6). Nesta etapa, ocorre a expansão das 

colônias de microrganismos mesofílicos e a intensificação da ação de 

decomposição, liberação de calor e elevação rápida de temperatura (INACIO e 

MILLER, 2009 e PEREIRA NETO, 2007). Dependendo dos condicionantes 

A B 
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ambientais do local (BIDONE e POVINELLI, 1999), das características do material 

orgânico e do método de compostagem empregado (INACIO e MILLER, 2009), a 

temperatura pode atingir a faixa termofílica (de 45º a 60º C) (PEREIRA NETO, 2007) 

em apenas 24 horas ou alguns dias.  

 Fase 2: denominada de fase de degradação ativa, segundo Pereira 

Neto (2007) e Bidoni e Povienelli (1999), ou fase termofílica, conforme INÁCIO et al. 

(2009) e Tuomela et al. (2000), ou fase de crescimento, de acordo com Campos e 

Blundi (1998), corresponde ao segundo estágio do processo de compostagem 

(Figura 2.6). Nessa fase, ocorre a degradação ativa do material orgânico de fácil 

degradabilidade (BIDONE e POVINELLI, 1999) e a atividade dos microrganismos 

mesofílicos começa a ser suprida pelos microrganismos termofílicos. Nessa fase, a 

temperatura permanece entre 45 e 65°C (PEREIRA NETO, 2007), ocorrendo intensa 

decomposição do material, com geração de calor e vapor de água. A dinâmica no 

fluxo de ar na pilha é fortemente influenciada nessa fase, pois o calor gerado 

promove a aeração por convecção e acelera a decomposição (INACIO e MILLER, 

2009). Se a temperatura não for controlada, pode-se atingir até 80°C, prejudicando 

todo o processo de decomposição, através da extinção dos microrganismos 

(PEREIRA NETO, 2007). Assim que a fonte de carbono mais disponível tenha sido 

exaurida, inicia-se o terceiro estágio (ANTUNES, 2009; SUNDBERG et al., 2004). 

 Fase 3: denominada de etapa de resfriamento para Pereira Neto 

(2007), Bidoni e Povienelli (1999) e Tuomela et al. (2000), ou fase mesofílica para 

Inácio et al. (2009), corresponde ao terceiro estágio do processo de compostagem 

(Figura 2.6). Nessa fase, ocorre a redução da atividade dos microrganismos e 

consequente redução da temperatura. Ademais, também observa-se a degradação 

das substâncias mais resistentes, como lignina e celulose, pelos microrganismos 

mesofílicos. É nessa fase onde predominam os fungos e actinomicetos (TUOMELA 

et al., 2000 e INACIO e MILLER, 2009) que promovem a mineralização do carbono 

remanescente (OLIVEIRA, 2007). 

 Fase 4: conhecida como fase de maturação, conforme Pereira Neto 

(2007), Inácio et al. (2009) e Tuomela et  al. (2000), ou fase de maturação ou cura 

do material compostado, de acordo com Bidoni e Povienelli (1999), ou fase de 

humificação ou maturação para Kiehl, (1985), corresponde ao estágio final do 

processo de compostagem (Figura 2.6), em que a atividade biológica é reduzida e o 
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composto perde a capacidade de auto aquecimento e a temperatura diminui, 

mantendo-se próxima ou igual a do ambiente (KIEHL, 1985). Além disso, observa-se 

a maturação do composto (INACIO e MILLER, 2009), com a formação dos ácidos 

húmicos, acompanhada da mineralização de determinados componentes da matéria 

orgânica, como nitrogênio, fósforo, cálcio e magnésio, que passam da forma 

orgânica para a inorgânica, tornando-se disponíveis às plantas (KIEHL, 1985). 

 

Figura 2.6 – Perfil típico da temperatura e as fases do processo de compostagem. 
 
 

 
Fonte: Adaptado de Kiehl (1985). 

 

 

 pH 

A compostagem conduz à formação de um composto orgânico com pH 

alcalino (REIS, 2005; BIDONE e POVINELLI, 1999). Segundo Kiehl (2008), durante 

a compostagem, há formação de ácidos húmicos que reagem com substâncias 

básicas, formando humatos alcalinos e, como consequência, o pH do composto se 

eleva, à medida que o processo se desenvolve, passando pela neutralidade e 

alcançando valores de pH superiores a 8,0. Sendo assim, o pH é um parâmetro que 

pode ser utilizado para verificar o grau de estabilidade do composto (INÁCIO et al., 

2009; BARREIRA et al., 2006; PEREIRA NETO, 2007). 

 

2.4.2. Composto Final 
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Durante a compostagem, alguns componentes da matéria orgânica são 

utilizados pelos microrganismos para a formação de seus tecidos, outros são 

volatilizados e outros são transformados biologicamente em húmus, que é uma 

substância escura, uniforme, com consistência amanteigada e aspecto de massa 

amorfa, rica de partículas coloidais e propriedades físico-químicas diferentes da 

matéria-prima original (COTTA, 2008 e KIEHL, 1985).  De acordo com Pereira Neto 

(2007), o produto final da degradação das substâncias orgânicas na massa de 

compostagem, origina o húmus. Assim, não há adubo orgânico sem a formação de 

húmus. 

O composto orgânico é um material praticamente homogêneo, de onde não 

se podem distinguir os materiais de origem, possui cor marrom-escura a preta, 

cheiro suave típico, apresenta plasticidade à pressão dos dedos quando úmido e é 

bastante friável (INACIO e MILLER, 2009). Além do húmus, esse composto orgânico 

é formado ainda por sais minerais. Isto porque, durante a mineralização da matéria 

orgânica os elementos químicos, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e 

magnésio, deixam a forma orgânica original, dita imobilizada, para passarem à forma 

de nutriente mineral, dita mobilizada, assimilável para as plantas (ANTUNES, 2009 e 

KIEHL, 2010).   

A decomposição de materiais ricos em nitrogênio é mais rápida e forma uma 

quantidade menor de húmus ao final do processo, já a decomposição com materiais 

celulósicos é mais lenta, porém ao final do processo forma maior quantidade de 

húmus. Se o composto final, obtido a partir de fontes de materiais celulósicos, não 

for suplementado ele poderá ser considerado somente como fonte de húmus para o 

solo (KIEHL, 2010). 

A eficiência na aplicabilidade desses compostos orgânicos na agricultura é 

causada pelos elevados teores de carbono e de nutrientes, pelo aumento da 

capacidade de troca de cátions (CTC) e pela neutralização da acidez do solo 

(ANTUNES, 2009). O uso do composto orgânico proporciona melhorias nas 

propriedades físicas e químicas do solo, beneficiando a produtividade e a qualidade 

dos produtos agrícolas e reduzindo custos de produção (OLIVEIRA et al., 2008). 

Pode-se destacar as seguintes propriedades benéficas da aplicação do 

composto orgânico no solo (KIEHL, 2012 a): 

(i) realiza lenta liberação de nutrientes para as plantas; 
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(ii) melhora as propriedades físicas do solo; 

(iii) proporciona aumento da CTC; 

(iv) aumenta a capacidade de tamponamento do solo; 

(v) sua coloração escura favorece a absorção de calor do sol; 

(vi) favorece a biota do solo; 

(vii) aumenta a capacidade de retenção de água do solo. 

Os compostos orgânicos mal curados (não amadurecidos suficientemente) 

são prejudiciais às plantas, pois interferem em seu crescimento, devido à atividade 

microbiana que o mesmo promoverá no solo. Pode ainda induzir a inúmeras 

deficiências minerais, já que estes serão processados pelos microrganismos, 

fenômeno conhecido por imobilização (OLIVEIRA et al., 2008). 

Segundo Oliveira et al. (2008), o composto curado apresenta coloração 

escura, odor de bolor, consistência amanteigada, 25% de umidade; pH superior a 

6,0 e C/N na faixa de 10/1 a 15/1. 

 

2.4.3.  Parâmetros de Qualidade do Composto Final 

 

O adubo orgânico resultante do processo de compostagem deve satisfazer a 

legislação em termos de concentrações de nutrientes exigidos, para então ser 

classificado como um fertilizante orgânico (PEREIRA NETO, 2007). 

Segundo a Instrução Normativa nº.  25, de 23 de Julho de 2009, do Ministério 

de Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), o fertilizante orgânico é definido 

como o “produto obtido por processos físicos, químicos, físico-químicos ou 

biológicos, naturais ou controlados, a partir de matérias-primas de origem industrial, 

urbana ou rural, animal ou vegetal, isoladas ou misturadas, podendo ser  

enriquecido com nutrientes, princípios ativos ou algum agente capaz de melhorar 

suas características físicas, químicas ou biológicas” (BRASIL, 2009). 

De acordo com o MAPA, para ser classificado como fertilizante orgânico, o 

composto deve apresentar as características apresentadas na Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 - Parâmetros exigidos pelo MAPA para classificação de fertilizante 
orgânico. 
 

Umidade 
Carbono 

Orgânico (1) 
pH C/N CTC (2) CTC/C 

Outros 

nutrientes 

≤ 50 % ≥ 15 % ≥ 6,0 ≤  20 ≥ 200 Conforme declarado (3) 

(1) Expresso em porcentagem mássica (% m/m, em base seca). 
(2) Expresso em centimoles de cargas por quilograma de material (cmolc.kg-1). 
(3) Teor declarado ou garantido significa o teor de um elemento químico, nutriente, ou do seu 
óxido, ou de qualquer outro componente do produto que, em obediência à legislação 
específica, deverá ser nitidamente impresso no rótulo, ou na etiqueta de identificação ou em 
documento relativo a um fertilizante (BRASIL, 2009). 

 

Ao realizar diversos estudos com compostagem, Pereira Neto (2007) e Kiehl 

(2010), definiram uma composição típica do adubo orgânico, conforme apresentado 

na Tabela 2.2. 

 
Tabela 2.2 – Composição típica de um adubo orgânico.  
 

Elementos 
Valores  

(PEREIRA NETO, 2007) 

Valores  

(KIEHL, 2010) 

Umidade  54,7 (%) 35,6 (%) 
Cinzas  27,8 (%) 59,4 (%) 
MO  17,5 (%) 39,7 (%) 
C total  3,22 (%) 19,6 (%) 
pH 7,8 (%)                   7,3 
CTC/C -                   1,7 
C/N -                 10,0 
N  0,76 (%)  1,1 (%) 
P2O5  1,24 (%)  0,9 (%) 
K2O  1,80 (%)  0,6 (%) 
Ca  1,18 (%)  4,9 (%) 
Mg  0,40 (%)  0,7 (%) 
Fe  0,21 (%) - 
S  - - 
Cu  0,01 (%) 0,0274 (%) 
Mn  0,07 (%) 0,0452 (%) 
B  0,03 (%) 0,00353 (%) 

 
Fonte: Modificado de Pereira Neto (2007) e Kiehl (2010). 

 
O húmus é caracterizado como produto estabilizado biologicamente, rico em 

nutrientes que passaram da forma orgânica para a mineral e com alto teor de 
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material coloidal. Este material coloidal é resultante de uma transformação biológica 

da lignina e proteínas, que se associam produzindo o ácido húmico. Este ácido, 

reagindo, por sua vez, com o cálcio, com o magnésio e com o potássio, produz os 

humatos, que melhoram a disponibilidade desses nutrientes para as plantas 

(PEREIRA NETO, 2007). 

A matéria orgânica (MO) encontrada no solo pode ser dividida em duas 

frações. A primeira é composta pela fração não humificada, representada pelos 

compostos orgânicos com categoria bioquímica definida (proteínas, açúcares, ceras, 

graxas e resinas), e a segunda corresponde a substâncias húmicas, produtos da 

intensa transformação dos resíduos orgânicos pela biomassa e polimerização dos 

compostos orgânicos (FORGERINI, 2012). Assim, a MO funciona como um 

reservatório de nutrientes do solo, sendo responsável por sua fertilidade (INACIO e 

MILLER, 2009). O cultivo intensivo tende a reduzir a quantidade de MO do solo 

(KIEHL, 2010), tornando a compostagem uma importante ferramenta para reposição 

de MO. 

Quanto ao pH do composto, de acordo com Kiehl (1985), os valores abaixo de 

6,0 são indesejáveis, entre 6,0 e 7,5 bons e acima de 7,5 ótimos. Conforme 

Padovani (2006), para utilização do substrato no cultivo de mudas de Pinus e 

Eucalyptus, o valor do pH deve estar entre 5,5 e 6,5.  

Em relação à umidade, conforme Kiehl (2008), o composto final deve 

apresentar teores entre 15 e 25% (valores ótimos), entre 16 e 40% (valores bons) e 

acima de 41% (valores indesejáveis). Segundo Liao, Vizcarra e Lo (1994), o teor de 

umidade do composto maduro deve ser inferior a 50%, preferencialmente entre 30 e 

35%. 

De acordo com Antunes (2009), a densidade é definida como sendo a relação 

existente entre a massa e o volume ocupado pelos componentes sólidos. Desta 

maneira, a densidade do composto depende da natureza dos componentes, das 

dimensões e da forma como se acham dispostos (KIEHL, 2012 b). Segundo Barreira 

(2005 apud Antunes 2009), quanto menor a densidade, melhor é a estrutura dos 

compostos e maiores são as possibilidades de atuarem, positivamente, em relação 

às propriedades do solo. 

A relação C/N, ou seja, a razão entre os teores de carbono total e de 

nitrogênio total (KIEHL, 2012) é um parâmetro usado para a avaliação do processo 
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de compostagem e identificação da maturidade do composto (LIAO, VIZCARRA e 

LO, 1994). Em geral, a relação C/N é usada como um indicador da capacidade de 

degradação do material inicial por microrganismos. Na literatura não há um 

consenso quanto ao melhor valor da relação C/N para o composto maturado. De 

acordo com Inácio et al. (2009) e Liao, Vizcarra e Lo (1994) a relação C/N acima de 

20/1 pode indicar que o composto não está estabilizado, ou seja, ainda pode sofrer 

ação de microrganismos. Para Bidone e PovinellI (1999), a relação final de C/N do 

produto final compostado deve ser igual 10/1. Para Antunes (2009), o composto com 

a relação 10/1 de C/N já pode ser utilizado nas plantas como fertilizante orgânico. Já 

para Padovani (2006) e Oliveira (2007), a relação C/N deve estar entre 8 e 12. 

De acordo com Kiehl (2008), a Capacidade de Troca Catiônica (CTC) é um 

excelente e confiável parâmetro a ser determinado para verificar a maturação do 

composto. A CTC aumenta com a decomposição da matéria orgânica, à medida que 

se forma o húmus. Este parâmetro não é obrigatório pela legislação, e o produtor 

pode declarar, livremente, o valor da CTC de seu composto, em termos de 

centimoles de cargas por quilograma do material (cmolc.kg-1). 

A Capacidade de Troca Catiônica em relação à quantidade de Carbono 

Orgânico (razão CTC/C) é um indicativo do grau de maturação e qualidade dos 

fertilizantes orgânicos, sendo considerada mais apropriada do que a relação C/N 

para indicar o grau de humificação de materiais orgânicos, pois esta última pode ser 

afetada pela presença de nitrogênio amoniacal (SILVA et al., 2011). Segundo Roig 

et al. (1988 apud Kiehl, 2012 b), a relação CTC/C a partir de 1,7 indica um bom 

índice de humificação. O mesmo resultado foi encontrado por Harada et al. (1981 

apud Kiehl, 2012 b). Para os fertilizantes orgânicos, quanto maior for o valor da 

relação CTC/C, maior será o índice de humificação (KIEHL, 2012 b). 

Os elementos químicos presentes nos fertilizantes, conforme a quantidade ou 

proporção, podem ser divididos em duas categorias: macronutrientes (nitrogênio, 

fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre) e micronutrientes (boro, cobre, ferro, 

zinco e manganês). Se o solo não dispuser de quantidade suficiente dos nutrientes 

mencionados, mesmo aqueles minimamente necessários, haverá prejuízo no 

crescimento e no desenvolvimento das plantas (ANTUNES, 2009). 

As deficiências mais comuns de nutrientes para as plantas são de nitrogênio 

(N), fósforo (P) e potássio (K), conhecidos como macronutrientes primários, daí a 
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fórmula básica dos fertilizantes, NPK, que indica o percentual de nitrogênio na forma 

de N elementar, o teor percentual de fósforo na forma de pentóxido de fósforo 

(P2O5), e o percentual de potássio na forma de óxido de potássio (K2O), conforme 

Antunes (2009).  

Como importante componente das proteínas e da clorofila, o nitrogênio 

frequentemente é fator primordial no aumento da produtividade agrícola. Não há 

valores estabelecidos pela legislação para os teores de fósforo (P) e potássio (K). 

Porém, o fósforo é responsável pelos processos vitais das plantas, pelo 

armazenamento e utilização de energia, promove o crescimento das raízes e a 

melhora da qualidade dos grãos, além de acelerar o amadurecimento dos frutos. Por 

sua vez, o potássio é responsável pelo equilíbrio de cargas no interior das células 

vegetais, inclusive pelo controle da hidratação e das doenças da planta. Do ponto de 

vista agronômico e comercial, o nitrogênio, o fósforo e o potássio (NPK) são os 

nutrientes mais importantes. Os demais elementos, apesar da importância biológica, 

não têm expressão econômica na indústria de fertilizantes, por serem utilizados em 

quantidades muito pequenas (DIAS e FERNANDES, 2006). 

 

2.5. Compostagem e os Gases de Efeito Estufa 

 

O processo de compostagem produz uma quantidade de GEE dez vezes 

menor quando comparado ao aterro sanitário, por ocorrer em condição aeróbia e, 

consequentemente, reduzir as taxas de geração de metano por tonelada de resíduo 

orgânico. Nesse contexto, a compostagem apresenta um grande potencial como 

forma de mitigação de emissões de metano em sistemas de tratamento de resíduos 

orgânicos urbanos, agrícolas e agroindustriais (IPCC, 2006 e INÁCIO et al., 2009).  

É importante enfatizar que o manejo adequado de resíduos desempenha um 

papel estratégico, promove o aproveitamento energético da biomassa e reduz a 

emissão de GEE. Neste sentido, diretrizes voltadas ao gerenciamento de resíduos, 

como a compostagem, possuem uma relação estreita com uma estratégia de 

redução de emissão de GEE, tornando-se uma importante ferramenta para 

promover a sustentabilidade e contribuir principalmente para a diminuição do 

aquecimento global (IPCC, 2006; BANCO MUNDIAL, 2010 & MAPA, 2012). 



40 
 

 
 

O aquecimento global é o aumento da temperatura terrestre e tem 

preocupado, cada vez mais, a comunidade científica. Segundo Cortez et al. (2008), 

o efeito estufa é um fenômeno que ocorre a partir da concentração, na atmosfera, de 

GEE, tais como ozônio (O3), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso 

(N2O), clorofluorcarbonos (CFC), hidrofluorcarbonos (HFC) e perfluorcarbonos 

(PFC), ocasionando uma preocupação em relação ao controle da emissão destes 

gases (CORTEZ et al., 2008; BASSETTO et al., 2006). 

Para expressar a quantidade de GEE gerada, utiliza-se a unidade tCO2e 

(toneladas de dióxido de carbono equivalente), que consiste em uma unidade 

métrica que converte o potencial de aquecimento global, de diferentes GEE, em 

termos equivalentes ao efeito provocado por tonelada de CO2. Por exemplo, o 

potencial de aquecimento do oxido nitroso é 310 vezes maior que o do CO2, portanto 

o CO2 equivalente do N2O é igual a 310 (MMA, 2012). 

O aproveitamento de resíduos sólidos envolve um recurso de energia 

renovável e, portanto, é passível de receber a Redução Certificada de Emissões 

(RCE) no que diz respeito ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). A 

perspectiva da venda de RCE aumenta a atratividade de um negócio de extrema 

relevância para o Brasil, que se situa em quarto lugar entre os países mais 

procurados para a instalação de projetos de geração de créditos de carbono 

(CORTEZ et al., 2008). Nos projetos de MDL, por sua vez, a técnica da 

compostagem é considerada uma atividade que possibilita a redução das emissões 

de GEE, uma vez que o resíduo que seria levado ao aterro não mais produzirá CH4 

durante a sua decomposição (BANCO MUNDIAL, 2010). 

No Brasil, é comum a destinação de resíduos sólidos para aterros sanitários. 

Nesses locais, a matéria orgânica, contida nos rejeitos em decomposição, emite CH4 

por períodos entre 30 e 50 anos. Além disso, os resíduos também podem ser 

incinerados, fato que ocorre com frequência em todo o território nacional. Essa 

incineração pode ser acompanhada, ou não, do emprego associado de tecnologias 

para a geração de energia elétrica. Finalmente, a geração de resíduos pode ser 

minimizada pela adoção de programas de incentivo à minimização da geração de 

resíduos na fonte ou de incentivo à reciclagem e à compostagem (BANCO 

MUNDIAL, 2010). 
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Atualmente, no cenário internacional, existem diversos projetos de créditos de 

carbono, que utilizam a compostagem para reduzir as emissões de GEE para a 

atmosfera. Dentre os projetos de créditos de carbono em andamento no mundo, é 

possível destacar três relevantes exemplos realizados em Bangladesh, na Colômbia 

e na China. Estes projetos visam, respectivamente, a redução de cerca de 624.000 

tCO2e, em sete anos; 533.551 tCO2e, também em sete anos; e 58.717 tCO2e por 

ano (CORTEZ et al., 2008). 

A redução da geração de resíduos na fonte é a opção de maior relevância em 

termos de sustentabilidade. Essa alternativa de mitigação é a mais desejável; 

contudo, está vinculada a fatores socioculturais que não dependem apenas de 

soluções técnicas, econômicas ou ambientais isoladas (BANCO MUNDIAL, 2010). 
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3 METODOLOGIA  

 

A metodologia adotada será apresentada nesse capítulo, envolvendo todas as 

etapas realizadas, a saber: (i) o levantamento dos resíduos orgânicos gerados na 

área da Usina Hidrelétrica Paraibuna (inventário); (ii) o projeto, a definição da melhor 

localização e a construção da unidade piloto de compostagem; (iii) definição do 

procedimento experimental e (iv) a análise dos dados. 

 

3.1. Área de estudo 

 

A Usina Hidrelétrica Paraibuna está situada no município de Paraibuna (SP), 

localizada aproximadamente na coordenada geográfica °35'54.65"O e 

23°24'45.55"S. O município de Paraibuna está localizado na região sudeste do 

Brasil, ao leste do estado de São Paulo (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 - Mapa de localização do município de Paraibuna no Brasil e em 
destaque no estado de São Paulo. 
 

  
Fonte: Wikipédia, (2014). 

 

A Usina Hidrelétrica Paraibuna é composta por duas unidades geradoras de 

eletricidade e possui um reservatório formado pela confluência dos rios Paraibuna e 

Paraitinga e, à jusante, encontra-se o Rio Paraíba do Sul (Figura 3.2). 
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Figura 3.2 - Mapa topográfico com a localização da Usina Hidrelétrica Paraibuna. 
 

 

Fonte: Base cartográfica extraída de CPRM (2004). 

 

Devido seu compromisso com a sustentabilidade, a Companhia Energética 

de São Paulo (CESP) mantém, na UHE Paraibuna, um viveiro de produção de 

mudas, uma estação de aquicultura e hidrobiologia, além de um centro de 

conservação de aves silvestres. Todas essas unidades geram resíduos orgânicos 

que, atualmente, têm como destino os aterros sanitários. 

 

3.2. Levantamento qualitativo e quantitativo dos resíduos orgânicos gerados 

na área da UHE Paraibuna 

 

 Com o objetivo de mensurar a quantidade de biomassa gerada na UHE 

Paraibuna, realizou-se um levantamento de geração de resíduos orgânicos 

O levantamento desses resíduos orgânicos foi realizado no período de março 

de 2012 a março de 2013. Durante este período, todos os resíduos orgânicos foram 

encaminhados para a Unidade Piloto de Compostagem (UPC), que foi projetada e 

construída no presente trabalho, sendo devidamente identificados e quantificados, 

de acordo com suas respectivas fontes de geração, a saber: Viveiro de Produção de 

Mudas (VPM), Centro de Conservação de Aves Silvestres (CCAS), Estação de 

Aquicultura e Hidrobiologia (EAH) e Barragem (B) (Figura 3.3). 
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Figura 3.3 - Localização das unidades geradoras de resíduos orgânicos na área da 
Usina Hidrelétrica Paraibuna: Estação de Aquicultura e Hidrobiologia e o Viveiro de 
Produção de Mudas. 
 
 

 

Fonte: Google Earth (2014).  
 

O material foi quantificado através de amostragem, sendo colocado em 

recipientes plásticos de 500 L e pesado em balança mecânica da marca 

MICHELETT, modelo MIC2B (Indústrias Micheletto S.A., Canoas, RS, Brasil), 

conforme visto na Figura 3.4. Todos os dados obtidos foram registrados na planilha 

denominada “Inventario de Geração de Resíduos Orgânicos” (Anexo A). 
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Figura 3.4 – Quantificação dos materiais para o processo de compostagem: 
carregamento de Aguapé (Eichornia crassipes L.) em recipiente plástico de 100 L 
(A), recipiente completamente carregado com cascas e polpas de frutos (B) e 
pesagem dos materiais (C). 
 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2012).  

 

 Viveiro de Produção de Mudas (VPM) 

A CESP mantém um programa de manejo de flora e reflorestamento, que 

consiste em um conjunto de atividades que resultam na conservação da flora, do 

solo e dos recursos hídricos nas regiões de seus reservatórios. Para tanto, a CESP 

mantém um viveiro para produção de mudas nativas da Mata Atlântica, na UHE 

Paraibuna. Tais atividades compreendem a coleta e o beneficiamento de sementes, 

a produção de mudas e a conservação genética das espécies arbóreas. As 

atividades realizadas neste viveiro geram resíduos orgânicos de origem vegetal. 

 

 

 

B 

A 

C 
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 Centro de Conservação de Aves Silvestres (CCAS) 

O Centro de Conservação de Aves Silvestres (CCAS) foi criado pela CESP 

para promover a conservação da fauna silvestre nas áreas de influência dos 

reservatórios da UHE Paraibuna. Nessa unidade são reproduzidas, para fins de 

repovoamento, diversas espécies de aves, como a Jacutinga (Aburria jacutinga); 

Jacupemba (Penelope superciliares jacupemba); Mutum (Crax fasciolata); Macuco 

(Tinamus solitarius). O CCAS dispõe de 11 viveiros, além de instalações de apoio 

onde é realizada a reprodução de aves em cativeiro para repovoamento de espécies 

ameaçadas de extinção em áreas de Mata Atlântica. As atividades realizadas no 

CCAS geram resíduos de origem animal e vegetal. 

 

 Estação de Aquicultura e Hidrobiologia (EAH) 

A CESP possui também um programa de manejo pesqueiro que realiza o 

monitoramento da qualidade ecológica dos reservatórios, a produção de alevinos, o 

repovoamento e o monitoramento genético das populações manejadas. Assim 

sendo, esse programa mantém as Estações de Hidrobiologia e Aquicultura, em que 

são reproduzidas espécies de peixes nativas da Bacia Hidrográfica do Paraíba do 

Sul, como o Curimbatá (Prochilodus scrofa), Lambaris (Astyanax spp), Piapara 

(Leporinus conirostris), Piabanha (Brycon insignis), Pirapitinga do sul (Brycon 

opalinus), Piau Palhaço (Leporinus copelandii) e Surubim do Paraíba 

(Steindachneridion parahybae). Esta área é geradora de resíduos orgânicos tanto de 

origem vegetal como animal. 

 

 Barragem (B) 

Além das unidades de conservação, cabe ressaltar, que toda a área da 

barragem também gera resíduos orgânicos ao longo do ano. Esses resíduos são 

provenientes das podas realizadas constantemente para conservar e garantir a 

segurança da estrutura de toda a barragem. O resíduo orgânico gerado nessa área 

é de origem vegetal.  
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3.3. Local de implantação da unidade piloto de compostagem 

 

De acordo com Brito (2006), a compostagem deve, preferencialmente, ser 

realizada próxima ao local em que o composto será utilizado e com disponibilidade 

de água, necessária para controlar a umidade da pilha de material a ser 

compostado. 

Sendo assim, o local escolhido para implantação da unidade piloto de 

compostagem buscou atender estes requisitos, estando próximo ao Viveiro de 

Produção de Mudas, onde o composto final será utilizado, e na margem da estrada 

de acesso a área de barragem, visando a redução das distâncias de transporte entre 

as fontes geradoras e a unidade de compostagem. Ademais, no local escolhido há 

uma fonte de água natural, que será utilizada no processo de compostagem. A 

localização escolhida pode ser vista na Figura 3.5. 

Nesta área, encontra-se um galpão desativado, que atualmente é utilizado 

para armazenamento do composto (Figura 3.6). O local também possui 

características ideais para a implantação da unidade de compostagem por ser uma 

área plana e sombreada. 

 

Figura 3.5 - Localização da implantação da Unidade Piloto de Compostagem. 
 

 
 
Fonte: Google Earth (2014). 
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Figura 3.6 - Local de instalação da Unidade Piloto de Compostagem: galpão para 
armazenamento de materiais diversos (A); construção da unidade piloto de 
compostagem (B) e unidade piloto de compostagem finalizada (C).  
 

   
 
Fonte: Arquivo pessoal (2012).  

 

3.3.1. Construção da Unidade Piloto de Compostagem 

 

A escolha do modelo de composteira baseou-se no trabalho de Nogueira 

(2011). Adotou-se uma composteira compartimentada, de forma a possibilitar a 

realização de vários experimentos, simultaneamente. Todos os compartimentos 

possuem uma cobertura removível, em lona resistente, para proteger o material 

compostado das chuvas, que poderia comprometer o adequado andamento do 

processo. 

A Unidade Piloto de Compostagem foi construída em alvenaria, com 10 

compartimentos iguais, numerados de 1 a 10, denominados de “células de 

compostagem”, cada uma apresentando as seguintes medidas: 1 m (altura), 2 m 

(largura) e 1 m (profundidade), conforme as Figuras 3.7 e 3.8. 

 

Figura 3.7 - Detalhe das células de compostagem (vistas superior e frontal).  

 
Fonte: Adaptado de Nogueira (2011). 

A B C 
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Figura 3.8 - Detalhes da construção da Unidade Piloto de compostagem: células de 
compostagem (A) e cobertura superior de lona e lateral de madeira (B). 
 

  
Fonte: Arquivo pessoal (2012).  
 

Segundo Nogueira (2011), é importante observar que as unidades de 

compostagem devem ser construídas com um pequeno declive, permitindo que o 

possível chorume produzido possa escorrer e ser captado. Por isso, no piso de 

cimento, foi instalado um sistema no qual o chorume é drenado por uma tubulação 

coletora instalada em todas as células de compostagem, sendo levado até uma 

caixa de contenção, que apresenta um recipiente removível para facilitar a retirada 

do chorume (Figura 3.9). Este sistema é necessário para impedir que o possível 

chorume produzido entre em contato com o solo, evitando sua contaminação. 

 

Figura 3.9 - Sistema de drenagem das células de compostagem: piso das células de 
compostagem com detalhes da tubulação de drenagem (A) e caixa de contenção de 
chorume com recipiente removível (B). 

 

  
Fonte: Arquivo pessoal (2012).  

 

A B 

A B 
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3.4. Ensaios Experimentais de Compostagem 

 

Os materiais utilizados nos experimentos de compostagem foram coletados, 

conforme sua geração nas diferentes áreas geradoras de resíduos orgânicos da 

UHE Paraibuna, sendo identificados (conforme seu local de geração), pesados e, 

finalmente, utilizados na Unidade Piloto de Compostagem. 

Para que o processo de compostagem seja bem sucedido, o material inicial 

deve ter uma relação C/N favorável ao metabolismo dos organismos responsáveis 

pela sua biodegradação, em torno de 30/1 (BIDONE e POVINELLI, 1999). O resíduo 

orgânico de maior quantidade gerado na UHE Paraibuna consiste na poda de 

grama, proveniente da área de barragem, sendo rico em carbono. Assim, nos 

experimentos realizados, utilizou-se como fonte de carbono o material de poda da 

grama batatais (Paspalum notatum L.) seca à temperatura ambiente. Outros 

resíduos como aguapé, sementes e esterco serviram como fonte de nitrogênio (N). A 

proporção de C/N baseou-se em uma proporção volumétrica, pois, em grandes 

centrais de compostagem, a operação é normalmente baseada em volume e não em 

massa (ANTUNES, 2009).  

Os volumes dos materiais processados foram medidos por meio de uma 

escala graduada presente no interior das células de compostagem (Figura 3.10). 

 

Figura 3.10 - Etapas do procedimento de carregamento das células de 
compostagem. Exemplo de carregamento de uma célula de compostagem com 
aguapé (Eichornia crassipes Mart.) (A) e célula carregada e fechada com a parede 
lateral de madeira (B). 
 

  
Fonte: Arquivo pessoal (2012).  
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Inicialmente, foram realizados três ensaios de compostagem, porém de 

caráter exploratório, visando avaliar, de maneira preliminar, a influência da 

composição, o comportamento do processo, o tempo necessário para a realização 

de cada ensaio experimental, entre outros fatores. 

Após esta etapa, foram realizados ensaios experimentais de maneira 

sistemática, com base na análise dos resultados obtidos nos ensaios exploratórios. 

 

3.4.1. Ensaios exploratórios 

 

Para os ensaios exploratórios, foram realizados experimentos conforme as 

condições apresentadas na Tabela 3.1, usando dois tipos de materiais: (i) fonte de 

carbono (grama batatais) e (ii) fonte de nitrogênio (aguapé, esterco de aves e 

sementes), seguindo a proporção volumétrica de 30/1. Todos os ensaios foram 

realizados com um volume total de 2,0 m3, volume equivalente a capacidade 

individual das células da composteira. Em função da dependência da geração dos 

resíduos na UHE de Paraibuna, as condições experimentais da etapa exploratória 

também foram propostas considerando a disponibilidade de materiais gerados e 

encaminhados para a Unidade Piloto de Compostagem. Estes experimentos tiveram, 

em princípio, duração de 120 dias, e o composto formado foi seco, à temperatura 

ambiente, e peneirado para retirada de materiais mais grosseiros como folhas e 

galhos. Em seguida, os compostos foram amostrados, de acordo com a NBR 10.007 

(ABNT, 2004b), e encaminhados para análises químicas e físico-químicas, conforme 

descrito no item 3.5.2. 

 

Tabela 3.1 - Condições experimentais utilizadas nos ensaios exploratórios. 
 

Experimento 
Condição Experimental (V/V) 

Fonte de Carbono (C) Fonte de Nitrogênio (N) 
30 partes 1 parte 

Aguapé 1 Grama batatais (Paspalum notatum L.) 
Aguapé úmido  

(Eichornia crassipes Mart.) 

Sementes 1 Grama batatais (Paspalum notatum L.) Sementes 

Esterco 1 Grama batatais (Paspalum notatum L.) Esterco de aves 
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Para garantir a eficiência do processo de compostagem, alguns parâmetros 

como a umidade e a temperatura do meio devem ser controlados para facilitar a 

digestão da matéria orgânica pelos microrganismos (BIDONE e POVINELLI, 1999 e 

KIEHL, 1985). Sendo assim, durante a compostagem, a umidade, a temperatura e o 

volume de material em decomposição foram monitorados e registrados em planilhas 

próprias (Anexo B). 

Os valores desses parâmetros foram registrados diariamente, no período da 

tarde (às 14 horas). A temperatura foi medida com auxilio de um termômetro digital 

da marca SALVTERM, modelo 1200k (Salvi Casagrande Medição e Automatização, 

São Paulo, SP, Brasil), com sensor de 50 cm de comprimento sempre no centro da 

pilha. A altura da pilha foi determinada através da escala graduada fixada no interior 

de cada célula de compostagem (Figura 3.11). 

 

Figura 3.11 - Técnicas de medidas: temperatura com termômetro digital (A) e o 
volume com o uso de uma escala graduada (B). 
 

  
Fonte: Arquivo pessoal (2012).  

 

A temperatura ambiente foi monitorada com o auxílio de um termo-higrômetro 

da marca Inconterm, modelo 7663.02.0.00 (Incoterm soluções em medição, Porto 

Alegre, RS, Brasil). 

Para oxigenar as pilhas de compostagem e, consequentemente, favorecer o 

desenvolvimento dos microrganismos aeróbios e inibir o crescimento das espécies 

anaeróbias, promoveu-se a aeração diária do material por meio de revolvimento 

manual, realizado com o auxílio de garfos de jardinagem e rastelo. A umidade da 

compostagem também foi controlada com a adição diária de água (Figura 3.12). 

 

B A 
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Figura 3.12 – Controle da aeração e umidade: revolvimento da pilha de 
compostagem com auxílio de um rastelo (A) e manutenção da umidade com adição 
de água (B). 
 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal (2012).  

 

 

3.4.2. Ensaios Sistemáticos 

 

 Baseado nos resultados obtidos nos experimentos exploratórios, realizou-se 

uma nova série de ensaios, porém de maneira sistemática. Estes experimentos 

foram realizados mantendo-se a proporção volumétrica inicial igual a 30/1 entre os 

materiais fontes de carbono (materiais secos) e os materiais fontes de nitrogênio 

(materiais frescos). Todos os ensaios foram realizados com um volume total de 2,0 

m3 (volume individual de cada célula de compostagem). As condições experimentais 

podem ser vistas na Tabela 3.2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
B 
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Tabela 3.2 - Condições experimentais utilizadas nos ensaios sistemáticos. 
 

Experimento 

Condição Experimental (V/V) 

Fonte de Carbono (C) Fonte de Nitrogênio (N) 

30 partes 1 parte 

Aguapé 2  Grama batatais (Paspalum notatum L.) Aguapé úmido (Eichornia crassipes Mart.) 

Sementes 2  Grama batatais (Paspalum notatum L.) Resíduos de sementes e frutos 

Esterco 2  Grama batatais (Paspalum notatum L.) Esterco de aves 

Cascas   Grama batatais (Paspalum notatum L.) Cascas de ovos e restos de frutas 

Aves  Grama batatais (Paspalum notatum L.) Carcaça de Aves 

Peixes A  Grama batatais (Paspalum notatum L.) Carcaça de Peixes 

Peixes B  Grama batatais (Paspalum notatum L.) Carcaça de Peixes 

Grama  Grama batatais (Paspalum notatum L.) _ 

 

Nesses experimentos, em relação aos ensaios exploratórios, o tempo de 

compostagem foi reduzido para 90 dias. Além disso, o material era revolvido, de 

maneira rigorosa, durante todo o período de digestão (3 vezes por semana). Ao 

longo do tempo de experimento, eram realizadas medidas da temperatura, da 

umidade e do volume das pilhas. 

Além disso, buscou-se manter a umidade em torno de 60%, sendo 

determinada com o auxílio de um medidor de umidade da marca Harbor Freight 

Tools (Harbor Freight Tools, Camarillo, Califórnia, Estados Unidos). Quando a pilha 

apresentava umidade abaixo de 55%, adicionava-se água e cobria-se a célula de 

compostagem, evitando-se a exposição direta ao sol. Quando a umidade atingia 

valores superiores a 65%, removia-se a capa protetora da célula de compostagem 

para favorecer a taxa de evaporação de água. 

Nos ensaios realizados com carcaças de animais, foram retiradas amostras 

com 60 e 90 dias, para verificar o efeito do uso destes materiais em relação ao grau 

de maturação do composto. Além disso, no experimento denominado “Peixes B”, a 

aeração foi realizada na base da célula de compostagem, por meio da técnica de 

aeração passiva (KIEHL, 2012 b), sendo inseridos 4 (quatro) tubos de PVC (10 cm 

de diâmetro e 120 cm de comprimento) com furos de 2 cm de diâmetro, a cada 7 cm 

de distância, por toda sua extensão e cobertos por uma tela permeável. Uma das 
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extremidades de cada tubo permaneceu exposta na parte externa da célula de 

compostagem para permitir a entrada de ar (Figura 3.13). 

 

Figura 3.13 – Modificação na célula de compostagem: vista lateral da célula de 
compostagem com 4 tubos de PVC na base (A) e detalhe dos furos realizados nos 
tubos de PVC (B). 
 

  
Fonte: Arquivo pessoal (2012).  
 
 

3.5. Formas de avaliação dos resultados experimentais 

 

3.5.1. Redução percentual de massa e de volume 

 

Com o objetivo de avaliar o desempenho de cada condição experimental, 

foram calculados os seguintes parâmetros: (i) redução percentual de massa 

(%Redução Massa) e (ii) redução percentual de volume (%Redução Volume), 

conforme as Equações 1 e 2, respectivamente. Estes parâmetros estão intimamente 

ligados com a capacidade do processo de compostagem no tratamento dos resíduos 

orgânicos. 

                 
(                         )

             
      (1) 

  

                  
(                           )

              
      (2) 

 

 

A B 
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3.5.2. Caracterização físico-química dos compostos orgânicos 

 

Os produtos gerados no final de cada experimento de compostagem foram 

espalhados e revolvidos, manualmente, para promover sua secagem natural. Em 

seguida, os materiais foram peneirados, em peneiras com diâmetro de malha de 5 

mm, com o propósito de retirar os materiais grosseiros (Figura 3.14). 

Os compostos obtidos foram amostrados, de acordo com a NBR 10.007 

(ABNT, 2004b), para a realização da caracterização química e físico-química, com o 

objetivo de avaliar o grau de maturação e a qualidade de cada produto final obtido. 

Finalmente, os compostos finais eram ensacados e encaminhados para o Viveiro de 

Produção de Mudas (Figura 3.14). 

 

Figura 3.14 - Etapas após o processo de compostagem: composto em fase de 
secagem (A), peneiramento do composto (B), detalhe da forma do composto seco e 
peneirado (C) e composto final ensacado (D). 
 

  

  
Fonte: Arquivo pessoal (2012).  

 

A B

  
C 

C D 
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As determinações dos macronutrientes (nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, 

magnésio e enxofre) e micronutrientes (boro, cobre, ferro, manganês, zinco), 

carbono orgânico (C), nitrogênio (N), matéria orgânica (MO), capacidade de troca 

catiônica (CTC), umidade, cinzas, pH e densidade foram realizadas no laboratório do 

Instituto Brasileiro de Análises (IBRA). 

A metodologia utilizada para realização dessas analises, seguiram protocolos 

análogos aos descritos no Manual de Métodos Analíticos Oficiais para Fertilizantes 

Minerais, Orgânicos, Organominerais e Corretivos do MAPA (BRASIL, 2007). 

 

3.6. Testes de Lixiviação 

 

No Laboratório de Geologia Ambiental e Ciência do Solo da Universidade 

Federal de São Paulo (Campus Diadema), foram realizados testes de lixiviação com 

o uso de soluções aquosas de ácido acético (0,01 mol.L-1) para verificar a 

capacidade dos compostos finais em disponibilizar alguns nutrientes para as plantas. 

A solução ácida simula as condições de lixiviação do material quando em meio 

ácido, numa situação próxima à da maioria dos solos brasileiros. Este teste seguiu a 

norma brasileira de lixiviação de resíduos no solo NBR 10.005 (ABNT, 2004c). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados do 

levantamento de resíduos orgânicos gerados na UHE Paraibuna, no período de 

março de 2012 até março de 2013, os resultados dos ensaios de compostagem 

(exploratórios e sistemáticos), bem como a análise dos resultados obtidos, 

baseando-se nas análises químicas e físico-químicas. 

 

4.1. Levantamento qualitativo e quantitativo dos resíduos orgânicos gerados 

na área da UHE Paraibuna 

  

 Viveiro de Produção de Mudas (VPM) 

No viveiro de produção de mudas foi identificada a geração de resíduos de 

vegetais como folhas, galhos, flores, cascas e polpa de frutos, além de sementes. 

Estes resíduos são gerados a partir do beneficiamento das sementes, que são 

coletadas no campo, em áreas de fragmentos da Mata Atlântica. Além disso, durante 

a coleta de sementes, também são recolhidos ramos dos vegetais com folhas e 

flores para auxiliar na identificação de algumas espécies. 

Os resíduos de cascas e polpas dos frutos são gerados no processo de 

beneficiamento das sementes, consistindo no preparo das mesmas para o cultivo, 

retirando-as dos frutos. No período avaliado, foi gerado um volume de 2.019 L, 

correspondendo a uma massa de 577,1 kg. 

 

 Centro de Conservação de Aves Silvestres (CCAS) 

A alimentação das aves produz, diariamente, resíduos de cascas de frutas e 

de ração. Além disso, após a postura dos ovos, os mesmos são avaliados quanto à 

viabilidade de serem chocados. Quando são inviáveis, estes são descartados, 

gerando outro resíduo. Quando viáveis, os ovos são chocados artificialmente e, após 

a eclosão dos mesmos, as cascas de ovos são descartadas. Estes resíduos, no 

entanto, dependem do período reprodutivo das espécies presentes no CCAS. 

Ademais, a limpeza dos viveiros gera um resíduo adicional de esterco contendo 

restos de ração e areia. Esporadicamente, pode ocorrer a morte de uma ou mais 

aves, cujas carcaças, juntamente com os demais resíduos, são coletadas, 
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armazenadas e encaminhadas para a Unidade Piloto de Compostagem. Durante o 

período avaliado, foi gerado um volume de 1.060 L de matéria orgânica, com uma 

massa aproximada de 588 kg no CCAS.  

 

 Estação de Aquicultura e Hidrobiologia (EAH) 

Nesta área foi identificada a geração de resíduos de poda de gramado, 

carcaça de peixes e plantas aquáticas, com predominância de uma espécie de 

aguapé (Eichornia crassipes Mart.). 

O solo que contorna os tanques, onde são reproduzidos os peixes, é coberto 

por grama batatais (Paspalum notatum L.), ocupando uma área de 60.000 m2. Esta 

vegetação é constantemente podada para facilitar o acesso aos tanques e evitar o 

aparecimento de animais peçonhentos, proporcionando uma melhor segurança aos 

trabalhadores desta área. As podas são mais constantes durante os períodos 

chuvosos (setembro a fevereiro), quando se verifica, mais rapidamente, o 

crescimento da vegetação e, consequentemente, maior geração deste tipo de 

resíduo. 

No período avaliado, foram realizadas três podas da grama presente nesta 

área, gerando 48.000 L de resíduos orgânicos, com massa aproximada de 2.640 kg. 

Outra espécie vegetal coletada nessa unidade é o aguapé (Eichornia 

crassipes Mart.), cujas raízes são utilizadas por algumas espécies de peixes para 

abrigar seus ovos. Portanto há a necessidade de se cultivar essas plantas aquáticas 

nos tanques nos períodos reprodutivos. Por se reproduzir facilmente, o excesso 

desta planta deve ser periodicamente retirado dos tanques e descartado. Durante o 

período avaliado, foram gerados 62.500 L deste resíduo, com massa aproximada de 

12.500 kg. 

Além disso, nessa unidade, também foi observada a morte esporádica de 

alguns peixes, gerando resíduos de carcaças de peixes. No período avaliado, foram 

gerados 87 L deste resíduo, com uma massa de 87 kg. 

 

 Barragem (B) 

A manutenção das áreas de barragens visa garantir a segurança desta 

estrutura. Esta atividade varia de acordo com o crescimento da vegetação, que é 

maior em períodos chuvosos.  Esta é a atividade que apresenta a maior geração de 



60 
 

 
 

resíduos orgânicos na UHE Paraibuna, sendo responsável por 57% do volume total 

de resíduos. 

A grande quantidade de geração de resíduos de poda é devido à extensão do 

talude da barragem. É importante ressaltar que, durante o período avaliado, foi 

realizada a poda nesta área apenas uma vez, isto porque o levantamento foi iniciado 

em março de 2012. A poda anterior foi finalizada exatamente em fevereiro de 2012. 

Nesse período, foram gerados cerca de 152.680 L de resíduos de poda seca de 

gramado, com uma massa de 8.342 kg. 

 

4.2. Análise do inventário de geração de resíduos orgânicos 

 

As etapas de identificação e quantificação do material a ser processado são 

de fundamental importância para auxiliar no gerenciamento dos resíduos orgânicos 

gerados na UHE Paraibuna. 

A partir da análise destes dados, por exemplo, foi possível verificar que nos 

meses de outubro até março foram os períodos de maior geração de resíduos, 

principalmente o resíduo de poda. Este fato pode ser explicado pela ocorrência da 

estação mais chuvosa, neste mesmo período, promovendo o maior desenvolvimento 

destas plantas. 

Em relação às carcaças de animais, não foi verificado nenhum período de 

maior ou menor aumento de volume de resíduos gerados, visto que a produção 

destes resíduos é aleatória e depende da taxa de mortalidade de cada animal. 

Na Tabela 4.1, estão listados todos os resíduos orgânicos gerados na UHE 

Paraibuna no período estudado, os locais de origem, as atividades geradoras, os 

seus volumes (m3) e suas respectivas massas (kg). 
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Tabela 4.1 - Inventário de geração de resíduos da UHE Paraibuna no período de 
março/2012 a março/2013: Viveiro de Produção de Mudas (VPM); Centro de 
Conservação de Aves Silvestres (CCAS); Estação de Hidrobiologia e Aquicultura 
(EAH); Barragem (B). 
 

Local de 

origem 
Resíduo Atividade 

Volume 

(m
3
) 

Massa * 

(kg) 

VPM 

Restos de vegetais como 

folhas, galhos, flores, cascas e 

polpa de frutos e sementes. 

     Coleta e beneficiamento 

das sementes 
2,02 577,1 

CCAS 

Cascas de frutas, ovos e 

cascas de ovos 

Reprodução de aves, 

alimentação das aves 
0,71 360,5 

Esterco de aves com restos de 

frutas, ração e uma fração de 

areia que recobre o piso dos 

viveiros. 

Limpeza dos viveiros 0,33 215,8 

Carcaça de ave Morte de aves 0,02 11,3 

EHA 

Poda de grama batatais 

(Paspalum notatum) 
Poda de áreas verdes 48,00 2.640 

Aguapé (Eichornia crassipes 

Mart.) 
Reprodução de peixes 62,50 12.500 

Carcaça de peixes. Morte de peixes 0,10 87 

B 
Poda de grama batatais 

(Paspalum notatum) 

         Manutenção das áreas 

de barragens 
152,68 8.342 

 
*Nota: Valores apresentados correspondentes ao peso úmido.  

 

Conforme a Tabela 4.1, verifica-se que as áreas que mais geram resíduos 

são a Estação de Hidrobiologia e Aquicultura e a área de Barragem. Além disso, o 

resíduo de maior geração é a poda de grama batatais (Paspalum notatum). Para 

melhor visualizar os resultados, a Figura 4.1 apresenta a distribuição percentual, em 

termos de volume e de massa, dos diferentes resíduos orgânicos gerados. 
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Figura 4.1 – Geração de resíduos da UHE Paraibuna, obtidos durante o período de 
março/2012 a março/2013, em volume (A) e em massa (B). 
 

 

 

Pode-se observar que 77% do volume da biomassa gerada na UHE 

Paraibuna consiste na poda de gramado, sendo 57% proveniente da área de 

barragem (B) e cerca de 18% da EHA (Figura 4.1). É importante ressaltar que, no 

período avaliado, ocorreu apenas uma poda de gramado na área de barragem e 

duas podas na EHA. Em relação à massa dos resíduos gerados, constata-se que o 

maior percentual corresponde ao aguapé (51%), por apresentar maior umidade. 

 

4.3.  Ensaios Experimentais de Compostagem 

 

Ao longo do tempo de duração dos experimentos de compostagem, foi 

possível observar mudanças significativas na coloração e textura das pilhas, em 

função do tempo de compostagem (Figura 4.2). De acordo com Baratta Júnior 

(2007), conforme o avanço da decomposição dos materiais, a massa em processo 

de digestão apresenta uma capacidade maior de retenção de água. De modo geral, 

observou-se que, a partir do 5º dia, o material começou a reter uma maior 

quantidade de umidade. Após 15 dias, a coloração passou para uma tonalidade 

acastanhada e, após 30 dias, o material atingiu uma coloração mais escura. Com 60 

dias de processamento, não se diferenciava mais nenhum resíduo inicialmente 

50% 

34% 

11% 

5% 

Massa  

24% 

57% 

18% 

1% 

Volume  
Aguapé (EHA)

Poda de grama (B)

Poda de Grama (EHA)

Sementes (VPM), Cascas
de frutas (CCAS), Esterco
(CCAS), Carcaça de aves
(CCAS) e Carcaça de
Peixes (EHA)

A B 
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presente, ou seja, todos os materiais estavam com aspectos completamente 

diferentes daqueles apresentados nos estágios iniciais. Após o tempo total de 

experimento, o material foi seco e peneirado, passando a apresentar uma textura 

terrosa. 

 

Figura 4.2 – Variação de coloração e textura nos ensaios de compostagem: 1º dia 
(A), 5º dia (B), 15º dia (C), 25º dia (D), 30º dia (E), 40º dia (F), 60º dia (G), composto 
após secagem com 90 dias (H), composto depois de peneirado (I).  
 

   

   

   

Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 

 

Segundo Reis (2005), são necessários 18 meses para degradar, 

completamente, resíduos de poda. Neste trabalho, observou-se a degradação 

parcial da matéria orgânica após 3 meses. De acordo com Pereira Neto (2007), o 

material passa a ter coloração escura, variando de marrom-escuro até preto, na fase 

de maturação, devido à formação dos ácidos húmicos. De forma geral, o material 

(A) (B) (C) 

(D) (E) (F) 

(G) (H) ( I ) 
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não foi degradado por completo, pois, ao final do processo de compostagem, ainda 

se encontravam presentes partes de galhos e de tecidos vegetais secos, como pode 

ser observado no material retido na peneira, conforme visto na Figura 4.3. A 

presença destes resíduos não significa que a compostagem foi ineficiente, pois é 

comum, após o peneiramento, obter materiais retidos de maior resistência à 

biodegradação (como galhos, por exemplo). 

 
Figura 4.3 – Material retido na peneira. 
 

 
 
Fonte: Arquivo pessoal (2012).  

 

Os trabalhos de compostagem tiveram início com os ensaios exploratórios, e, 

com base na análise desses resultados, foram realizados os ensaios sistemáticos. 

 

4.3.1. Ensaios Exploratórios  

 
Nessa etapa, foram preparados 3 sistemas de compostagem, todos com uma 

proporção volumétrica de trinta partes de grama seca, como fonte de carbono, para 

uma parte de materiais frescos como fonte de nitrogênio, a saber: aguapé (ensaio 

“Aguapé 1”), sementes (ensaio “Sementes 1”) e esterco (ensaio “Esterco 1”), 

conforme visto na Tabela 3.1 (Item Metodologia). 

Os dados dos principais parâmetros monitorados durante o processo de 

compostagem são apresentados e discutidos a seguir. O tempo total de 

compostagem adotado foi igual a 120 dias, sendo o mesmo para todos os ensaios 

exploratórios.  
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 Aguapé 1 

Nesse experimento, a temperatura do composto, que inicialmente era de 

32,6°C, alcançou seu máximo no 11° dia (43,2 °C), conforme a Figura 4.4, 

caracterizando o início da 2ª fase do processo de compostagem, que corresponde à 

degradação ativa. Essa fase permaneceu até o 28º dia, quando então a temperatura 

começou a reduzir, indicando o início da 3ª fase, ou seja, de resfriamento. É 

importante ressaltar que a temperatura máxima observada (43,2 °C), atingida na 2ª 

fase, é considerada mínima para a fase termofílica (PAREDES FILHO, 2011). 

Segundo autores como Pereira Neto (2007) e Inácio e Miller (2009), na fase de 

degradação ativa, a temperatura termofílica deve estar entre 45 °C e 65 °C para 

garantir a eficiência do processo. Antunes (2009) encontrou temperaturas 

semelhantes ao compostar macrófitas aquáticas. Segundo Kumar et al. (2007), 

baixas temperaturas podem estar associadas às estações climáticas. Para Pereira 

Neto (2007), os principais fatores que influenciam a temperatura são as 

características da matéria-prima e o controle operacional da pilha de compostagem 

(teor de umidade, frequência de revolvimentos, balanço de nutrientes etc.).  

Uma vez que os revolvimentos, que servem para promover a renovação do ar 

e a mistura do material em decomposição, também acabam reduzindo a temperatura 

da pilha de compostagem, optou-se por reduzir a frequência dos revolvimentos 

diários para 3 vezes por semana nos próximos ensaios, com a finalidade de evitar 

baixas temperaturas. 

 

Figura 4.4 – Perfil da temperatura da pilha de compostagem durante o tempo de 
experimento (Ensaio “Aguapé 1”). 
 

 
 

Em relação ao volume da pilha de compostagem (Figura 4.5), verificou-se que 

a sua redução foi maior entre o 11º e 28º dia, que corresponde ao período em que o 
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composto atingiu a maior temperatura. Esse comportamento era esperado, visto que 

esta fase corresponde à de degradação ativa, em que ocorre intensa atividade 

microbiológica para decomposição da matéria orgânica.  

A estabilização na redução do volume da pilha foi observada quando a 

temperatura do sistema começou a se aproximar da temperatura ambiente, por volta 

do 51º dia, isto porque nessa etapa (3ª fase do processo de compostagem) ocorre a 

redução da atividade dos microrganismos, devido ao término da decomposição dos 

materiais de fácil degradabilidade, o que, consequentemente, causa a redução da 

temperatura e estabilização do volume. 

O volume inicial de 2,0 m3 dos materiais compostados foi reduzido para 

apenas 0,26 m3 ao final do processo, representando uma redução de 87% do 

volume total.  

 

Figura 4.5 – Perfil do volume da pilha de compostagem durante o tempo de 
experimento (ensaio “Aguapé 1”). 
 

 
 

 Sementes 1 

Nesse experimento, a temperatura do sistema aumentou rapidamente, 

alcançando o máximo em apenas 10 dias (57 °C), indicando o início da fase 

termófila. Essa fase se manteve ao longo de 10 dias, quando então a temperatura 

começou a reduzir, mas permanecendo acima da temperatura ambiente por mais 20 

dias, caracterizando o início da 3ª fase. A partir do 45° dia, a temperatura do sistema 

se aproximou da temperatura ambiente, atingindo-se assim o estágio final de 

maturação (Figura 4.6). 
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Figura 4.6 – Perfil da temperatura da pilha de compostagem durante o tempo de 
experimento (ensaio “Sementes 1”). 
 

 

 

Embora a temperatura do sistema tenha se estabilizado por volta do 45° dia, 

caracterizando o término da 3ª fase, o volume continuou a diminuir continuamente 

até o 60° dia (Figura 4.7). Este fato pode estar relacionado à composição inicial do 

material, já que as sementes são ricas em ligninas, que consistem em substâncias 

resistentes que continuam sendo degradadas por fungos mesmo após a fase de 

degradação ativa (KLUCZEK-TURPEINEN et al., 2003 e BIDONE e POVINELLI, 

1999). A redução total do volume foi de 85%. 

 

Figura 4.7 – Perfil do volume da pilha de compostagem durante o tempo de 
experimento (ensaio “Sementes 1”). 
 

 

 

 Esterco 1 

Nesse experimento, a temperatura do composto variou de 42,2 °C, no início 

do processo, até 65,5 °C no 10° dia, caracterizando o início da 2ª fase, de 

degradação ativa, que permaneceu até o 24º dia (Figura 4.8), Esta faixa de 

temperatura está acima da faixa considerada ideal (45 °C a 65 °C) para a fase 
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termófila (PEREIRA NETO, 2009 e INACIO e MILLER, 2009). Esta alta temperatura 

está associada à composição do esterco, que é um material rico em nitrogênio, além 

de conter microrganismos que favorecem a decomposição do material, cuja 

atividade promove o aumento da temperatura. Dias et al. (2010), ao compostar 

esterco de aves com serragem, observaram uma temperatura máxima de 68 °C na 

fase termófila, estando próxima dos valores observados no presente trabalho. 

A temperatura do composto começou a reduzir a partir do 25° dia, indicando o 

início da 3ª fase da compostagem. Ao se aproximar da temperatura ambiente, a 

partir do 47° dia, a compostagem passou para a 4ª fase, correspondente ao estágio 

de maturação. Ao final do processo, a temperatura atingiu 15,6 °C, valor próximo da 

temperatura ambiente (cerca de 12,6 °C).  

 

Figura 4.8 – Perfil da temperatura da pilha de compostagem durante o tempo de 
experimento (ensaio “Esterco 1”). 
 

 
 

Quanto ao volume, observou-se que, no período correspondente à 2ª fase 

(entre o 10º e o 24º dia), houve uma brusca redução do volume da pilha de 

compostagem (Figura 4.9). Por volta do 47º dia, verificou-se a estabilização do 

volume, enquanto a temperatura continuou a diminuir até se aproximar da 

temperatura ambiente. A redução total do volume foi de 85%. 
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Figura 4.9 – Perfil do volume da pilha de compostagem durante o tempo de 
experimento (ensaio “Esterco 1”). 
 

 
 

O comportamento da temperatura no interior das pilhas de compostagem, nos 

três ensaios exploratórios, seguiu um padrão típico, conforme pode ser visto na 

literatura científica (KIEHL, 1985; KIEHL, 1998; MASSUKADO, 2008; ANTUNES, 

2009; PEREIRA NETO, 2007; CORTEZ et al., 2008; MAKAN et al., 2013). 

De maneira geral, foram observadas as quatro fases de temperatura: (i) fase 

mesofílica; (ii) fase termofílica; (iii) fase mesofílica e (iv) fase de maturação. 

Nos três ensaios exploratórios (“Aguapé 1”, “Esterco 1” e “Sementes 1”), 

observou-se que a temperatura do sistema começou a se aproximar da temperatura 

ambiente, por volta de 48 dias. De acordo com a literatura científica, quando o 

sistema apresenta uma temperatura próxima do ambiente é um indicativo de que o 

processo se estabilizou, tendo finalizado (KIEHL, 1985; KIEHL, 1998; MASSUKADO, 

2008; ANTUNES, 2009; PEREIRA NETO, 2007; CORTEZ et al., 2008; MAKAN et 

al., 2013), de forma geral, observou-se que essa estabilização ocorreu com 90 dias. 

Com os resultados obtidos, para os experimentos posteriores, o tempo total 

de duração dos ensaios foi reduzido de 120 para 90 dias, mantendo-se a proporção 

volumétrica inicial entre os materiais secos (fontes de C) e frescos (fontes de N), 

correspondente a 30/1. 

Em relação ao comportamento do volume do material compostado, verificou-

se, de forma geral, que a sua redução também apresentou padrões de 

comportamento típicos apresentados na literatura. A redução do volume é devido à 

ação dos microrganismos, pois, no decorrer do processo, há perda de massa, uma 

vez que ocorre a produção de CO2 e H2O (uma parcela da água é evaporada), 

verificando-se o aumento da concentração do material inorgânico e a humificação da 
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matéria orgânica (FIALHO, 2007). Por isso, as reduções de volumes são mais 

intensas no início do processo da compostagem, observando-se, também, uma 

maior perda de umidade nessa fase (AUGUSTO et al., 2009). Em seguida, verifica-

se a redução do volume do material compostado até atingir a estabilização. Este fato 

explica o motivo do ensaio “Aguapé 1” ter apresentado uma significativa redução do 

volume em apenas 20 dias, comparando-se com os demais ensaios (50 dias), uma 

vez que a umidade do sistema “Aguapé 1” é elevada (MEES, 2006). 

 

4.3.2. Ensaios Sistemáticos  

 

Com base nos resultados obtidos nos ensaios exploratórios, foram realizados 

os ensaios sistemáticos. Nessa etapa, adotou-se um tempo total de duração dos 

experimentos igual a 90 dias. Além disso, a umidade do sistema foi controlada, com 

a adição de água ao reator, sempre que a umidade estava abaixo de 60%. Ademais, 

os revolvimentos passaram a ser realizados com uma frequência de 3 vezes por 

semana. 

Nessa etapa, foram preparados 8 sistemas de compostagem, todos 

apresentado uma proporção volumétrica de 30 partes de grama batatais, usada 

como fonte de carbono, além de uma parte constituída de outros materiais (usados 

como fontes de nitrogênio), a saber: aguapé úmido (ensaio “Aguapé 2”), resíduos de 

sementes e frutos (ensaio “Sementes 2”), esterco de aves (ensaio “Esterco 2”), 

cascas de ovos e restos de frutas (ensaios “Cascas”), carcaças de aves (ensaio 

“Aves”) e carcaças de peixes (ensaios “Peixes A” e “Peixes B”). Ademais, realizou-se 

um experimento contento apenas grama batatais (ensaio “Grama”). Em todos os 

experimentos, o volume inicial da pilha de compostagem foi de 2,0 m3. As condições 

experimentais podem ser vistas na Tabela 3.2 (Item Metodologia). 

Nos ensaios em que foram utilizadas carcaças de animais (aves e peixes), o 

grau de maturação dos compostos foi avaliado com 60 e 90 dias. Vale ressaltar que, 

no ensaio “Peixes B”, utilizou-se a técnica de aeração passiva, com a inserção, na 

base da célula de compostagem, de 4 (quatro) tubos de PVC (10 cm de diâmetro e 

120 cm de comprimento), perfurados longitudinalmente com furos de 2 cm de 

diâmetro, a cada 7 cm de distância, por toda sua extensão e cobertos por uma tela 

permeável. Os resultados deste experimento, em particular, foram comparados com 
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o ensaio “Peixes A” (aerado usando revolvimentos manuais), com o objetivo de 

avaliar a viabilidade da aplicação da técnica da aeração passiva. 

Os dados dos principais parâmetros monitorados, durante o desenvolvimento 

do processo de compostagem, de cada sistema estudado, serão apresentados e 

discutidos a seguir. 

 

 Aguapé 2 

Analisando os resultados obtidos na compostagem com o aguapé (Aguapé 2), 

foi possível observar, logo no início do experimento, diferenças no comportamento 

da temperatura em relação ao ensaio realizado nos experimentos exploratórios 

(Aguapé 1). No ensaio “Aguapé 1”, a temperatura máxima foi de 43,2 °C, em 11 

dias, no ensaio “Aguapé 2” a temperatura máxima atingiu 61 °C em 8 dias (Figura 

4.10), caracterizando o início da fase termofíla que permaneceu por 8 dias (12 dias a 

menos em comparação ao “Aguapé 1”). Por volta do 16º dia, a temperatura começou 

a decrescer, caracterizando a 3ª fase (de resfriamento). Esta fase teve duração de 

16 dias e, no 32° dia, a temperatura da pilha se aproximou da temperatura ambiente, 

caracterizando a 4ª fase. 

 

Figura 4.10 – Perfil da temperatura da pilha de compostagem durante o tempo de 
experimento (ensaio “Aguape 2”). 
 

 

A maior temperatura, observada no ensaio “Aguapé 2”, pode ser explicada 

pela menor frequência de revolvimentos adotada neste experimento (3 vezes por 

semana) em relação ao “Aguapé 1” (com revolvimentos diários). Esse 

comportamento foi observado na literatura científica (Kiehl, 2012 b). 

Nesse ensaio, o comportamento do volume, ao longo do tempo de 

experimento, foi similar ao observado no ensaio “Aguapé 1”, onde houve uma brusca 
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redução nos primeiros 20 dias (Figura 4.11). Porém, no ensaio “Aguapé 1”, o volume 

se estabilizou no 40° dia, já no ensaio “Aguapé 2” essa estabilização foi observada 

no 32° dia, no mesmo dia em que se iniciou a 4ª fase da compostagem. Esse 

comportamento pode ter sido causado pelos maiores valores de temperatura 

observados no ensaio “Aguapé 2”, que favorece uma atividade microbiológica mais 

intensa, que leva as matérias orgânicas a serem degradadas mais rapidamente. 

Esse ensaio apresentou uma redução percentual de volume igual a 89%, próximo do 

ensaio “Aguapé 1” (87%). Antunes (2009), ao compostar aguapé obteve uma 

redução de 84,7% do volume inicial de pilha de compostagem, valor semelhante ao 

obtido nesse trabalho. 

 

Figura 4.11 – Perfil do volume da pilha de compostagem durante o tempo de 
experimento (ensaio “Aguapé 2”). 
 

 
 
 
 

 Sementes 2 

Verificou-se que a temperatura máxima atingida foi de 63,7 °C em 9 dias, e no 

ensaio “Sementes 1” a temperatura máxima foi de 57,8 °C em 10 dias (Figura 4.12). 

A 2ª fase teve duração de 8 dias, menor que o ensaio “Sementes 1”, em que 

permaneceu por 10 dias. Logo, a decomposição dos materiais foi mais intensa, fato 

que explica a maior temperatura observada. A 3ª fase, também foi mais curta, e a 

estabilização da temperatura ocorreu no 38° dia, enquanto que no ensaio “Sementes 

1” a estabilização ocorreu por volta do 45° dia. 
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Figura 4.12 – Perfil da temperatura da pilha de compostagem durante o tempo de 
experimento (ensaio “Sementes 2”). 

 

 

A redução do volume observado nesse experimento foi semelhante ao ensaio 

“Sementes 1”, tendo, porém, ocorrido em um período mais curto. A estabilização 

ocorreu por volta do 50° dia (Figura 4.13), enquanto que no ensaio “Sementes 1” 

foram necessários 60 dias. Esse ensaio apresentou um percentual de redução de 

volume de 83%, próximo ao apresentado no ensaio “Sementes 1” (85%). 

 

Figura 4.13 – Perfil do volume da pilha de compostagem durante o tempo de 
experimento (ensaio “Sementes 2”). 
 

 

 

 Esterco 2 

Em relação à variação de temperatura, esse ensaio apresentou 

comportamento similar ao “Esterco 1”, atingindo o valor máximo de 65 °C. Porém, no 

ensaio “Esterco 2”, observou-se que a fase de maturação iniciou após 45 dias, 

período inferior aos 50 dias observados no ensaio “Esterco 1” (Figura 4.14). 
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Figura 4.14 – Perfil da temperatura da pilha de compostagem durante o tempo de 
experimento (ensaio “Esterco 2”). 
 

 

 

O comportamento do volume também foi similar ao ensaio “Esterco 1”, cuja 

estabilização ocorreu no mesmo período em que o sistema atingiu a fase de 

maturação, por volta de 45 dias (Figura 4.15). Esse ensaio apresentou um 

percentual de redução de volume igual a 86,5 %, próximo do valor obtido no ensaio 

“Esterco 1” (85 %). Fialho (2007), ao compostar resíduos de podas de árvores com 

esterco, obteve uma redução de 64% do volume inicial do material compostado, 

valor inferior ao obtido nesse trabalho. 

 

Figura 4.15 – Perfil do volume da pilha de compostagem durante o tempo de 
experimento (ensaio “Esterco 2”). 
 

 
 

 Cascas 

Nesse ensaio, a temperatura atingiu a fase de degradação ativa após 5 dias, 

alcançando uma temperatura máxima de 72 ºC. A fase 2 permaneceu por 5 dias. A 

partir do 10º dia, iniciou-se a fase de resfriamento, permanecendo até o 35º dia, e, 

posteriormente, a fase de maturação (Figura 4.16). 
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Figura 4.16 – Perfil da temperatura da pilha de compostagem durante o tempo de 
experimento (ensaio “Cascas”). 
 

 

 

Diversos autores consideram como valores ótimos de temperatura na fase 

termofílica a faixa de 45 a 65 ºC (KIEHL, 1985; BIDONE e POVINELLI, 1999; 

SANTOS, 2007; INACIO e MILLER, 2009 e PEREIRA NETO, 2007). Estes autores 

consideram que temperaturas acima de 65 °C tornam o processo lento e devem ser 

evitadas por causarem a eliminação dos microrganismos responsáveis pela 

degradação dos resíduos orgânicos. 

Nesse ensaio, observou-se que a temperatura ultrapassou 65 °C, porém não 

afetou o processo de degradação do material. Verificou-se uma brusca redução do 

volume nos 10 primeiros dias, período que coincide com a fase de degradação ativa. 

A redução do volume seguiu-se mais lentamente até o 38° dia. Após este período, 

observou-se sua estabilização (Figura 4.17). Esse ensaio apresentou um percentual 

de redução do volume de 89%. Fialho (2007), ao compostar resíduos de podas de 

árvores com bagaço de frutas, obteve redução de 72% do volume inicial da pilha de 

compostagem, valor inferior ao obtido nesse trabalho.  
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Figura 4.17 – Perfil do volume da pilha de compostagem durante o tempo de 
experimento (ensaio “Cascas”). 
 

 

 

 Aves 

Nesse sistema de compostagem, a temperatura máxima correspondeu a 

46°C. A fase inicial teve duração de 10 dias e a de degradação ativa durou 5 dias. 

Após este período, foi observada uma redução na temperatura, caracterizando a 

fase de resfriamento, porém, observou-se que a temperatura do sistema 

permaneceu levemente acima da temperatura ambiente, apresentando valores 

coincidentes após 85 dias (Figura 4.18). 

 

Figura 4.18 – Perfil da temperatura da pilha de compostagem durante o tempo de 
experimento (ensaio “Aves”). 
 

 

 

Observou-se uma diminuição contínua do volume do composto até 65 dias. 

Esta lenta e contínua redução do volume é um indicativo de que o material ainda 

estava em decomposição ao longo deste período, atingindo a fase de maturação por 

volta da última semana (Figura 4.19). Esse ensaio apresentou uma redução 

percentual do volume inicial de 83 %. Sivakumar et al. (2008), ao compostar 
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resíduos de palha de arroz e carcaças de aves, obteve uma redução de 59,3 % do 

volume inicial da pilha de compostagem, valor inferior ao obtido nesse trabalho. 

 

Figura 4.19 – Perfil do volume da pilha de compostagem durante o tempo de 
experimento (ensaio “Aves”). 
 

 
 

 Peixes A 

Nesse ensaio a temperatura máxima atingiu 56 °C no 7º dia. A fase de 

degradação ativa teve duração de 9 dias. Em relação à temperatura, esse ensaio 

apresentou comportamento semelhante ao ensaio “Aves”. A temperatura começou a 

reduzir por volta do 16° dia, porém permaneceu levemente próxima à do ambiente, 

apresentando valores coincidentes apenas na última semana, por volta do 85º dia, 

conforme a Figura 4.20. 

 

Figura 4.20 – Perfil da temperatura da pilha de compostagem durante o tempo de 
experimento (ensaio “Peixes A”). 
 

 

A variação do volume também foi similar ao apresentado no ensaio “Aves”. A 

lenta e continua redução do volume é um indicativo que o material ainda estava em 

decomposição, ao longo deste período, e atingiu a fase de maturação por volta da 
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última semana (Figura 4.21). Esse ensaio apresentou uma taxa de redução do 

volume de 85 %. 

 

Figura 4.21 – Perfil do volume da pilha de compostagem durante o tempo de 
experimento (ensaio “Peixes A”). 
 

 
 

 Peixes B 

Neste ensaio, em que foi aplicada a técnica da aeração passiva, com o uso 

de tubos perfurados de PVC na base da célula de compostagem, a temperatura 

máxima observada no sistema foi de 56 °C (Figura 4.22), semelhante ao ensaio 

“Peixes A”. Ambos os ensaios apresentaram padrões similares de variação de 

temperatura e iniciaram a fase de resfriamento por volta do 16º dia. A temperatura 

da pilha apresentou valores coincidentes com a temperatura ambiente por volta do 

85º dia. 

 

Figura 4.22 – Perfil da temperatura da pilha de compostagem durante o tempo de 
experimento (ensaio “Peixes B”). 
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O comportamento da variação do volume da pilha de compostagem, também 

foi similar ao comportamento apresentado nos ensaios “Aves” e “Peixes A”. A lenta e 

continua redução do volume é um indicativo que o material ainda estava em 

decomposição ao longo deste período, atingindo a fase de maturação apenas por 

volta da última semana (Figura 4.23). 

Comparando-se o comportamento da temperatura e do volume nos ensaios 

“Peixes A” e “Peixes B”, ao longo do tempo de experimento, observou-se que ambos 

apresentaram perfis similares. O período de decomposição foi próximo, indicando 

que a aeração passiva através dos tubos de PVC foi eficiente para este ensaio, 

podendo substituir os revolvimentos manuais, sendo um resultado muito importante 

visando a aplicação industrial do processo. Esse ensaio apresentou uma taxa de 

redução do volume de 87 %, próximo do valor obtido no ensaio “Peixes A”. Liao, 

Vizcarra e Lo (1994), ao compostar carcaças de peixes com serragem e esterco 

bovino, obteve redução de 45 % do volume inicial da pilha de compostagem, valor 

inferior ao obtido nesse trabalho. 

 

Figura 4.23 – Perfil do volume da pilha de compostagem durante o tempo de 
experimento (ensaio “Peixes B”). 
 

 

 

 Grama 

Nesse ensaio, foi possível observar dois picos de temperatura: o primeiro por 

volta de 10 dias (57 °C) e o segundo por volta de 30 dias (41 °C). Para explicar este 

comportamento, verificou-se que, no 25º dia ocorreu uma redução brusca da 

temperatura ambiente, que pode ter provocado a redução da temperatura do 

sistema. Com a elevação da temperatura ambiente, observou-se o 2º pico de 

temperatura na pilha (Figura 4.24). 
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Figura 4.24 – Perfil da temperatura da pilha de compostagem durante o tempo de 
experimento (ensaio “Grama”). 
 

 

 

O processo de degradação desse experimento foi o mais lento em 

comparação aos demais ensaios, levando cerca de 45 dias para atingir a fase de 

maturação. Esse fato pode ser explicado pela falta de fontes de nitrogênio. O volume 

foi reduzido, continuamente, até atingir a estabilização no 58° dia, apresentando 

uma redução percentual de 91% (Figura 4.25). Queiroz (2007), ao compostar podas 

de grama, obteve uma redução de 85% do volume inicial da pilha de compostagem, 

valor próximo ao obtido nesse trabalho. 

 

Figura 4.25 – Perfil do volume da pilha de compostagem durante o tempo de 
experimento (ensaio “Grama”). 

 

 

 

De forma geral, nos ensaios sistemáticos, observou-se que a redução do 

volume seguiu o padrão de acordo com a literatura, com maiores taxas de redução 

no início do processo de compostagem, quando a atividade microbiológica é mais 

intensa e ocorre maior perda de umidade (FIALHO, 2007; AUGUSTO et al., 2009). 
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Foi observado nos ensaios “Sementes 2” e “Grama” que não houve uma 

brusca redução de volume, como nos outros ensaios. No caso do ensaio “Sementes 

2”, este fato pode estar associado à degradação mais lenta do material devido a sua 

composição, pois os resíduos provenientes das sementes são ricos em ligninas, o 

que dificulta a degradação do material (BIDONE e POVINELLI, 1999). Em relação 

ao ensaio “Grama”, o fator principal para a menor taxa de degradação foi a falta de 

materiais como fontes de nitrogênio. 

Os ensaios com carcaças também apresentaram comportamentos similares 

em relação à temperatura e ao volume (FIALHO, 2007; AUGUSTO et al., 2009). 

Nesses ensaios, foi possível observar que a 3ª fase da compostagem foi mais longa, 

quando comparado aos demais sistemas que não utilizaram carcaças. Ademais, a 

fase de maturação foi iniciada apenas na última semana de duração do experimento. 

Isto pode estar associado à composição inicial da biomassa, pois, de acordo com 

Bidone e Povinelli (1999), as carcaças de animais são materiais que apresentam 

lenta degradação. 

Analisando o comportamento do perfil do volume do material em fase de 

compostagem, considerando os ensaios “Peixes A” e “Peixes B”, observou-se que 

aplicação da aeração passiva foi eficiente para degradação da massa de 

compostagem. 

Os percentuais de redução do volume da pilha de compostagem 

apresentaram valores de 83% (Sementes 2) até 91% (Grama), conforme observado 

na Tabela 4.2. Este parâmetro depende do material de origem e do teor de umidade 

(KIEHL, 2012b). 
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Tabela 4.2 – Percentual de redução do volume 
 

Ensaios 
Volume inicial 

(L) 
Volume final 

(L) 
Redução do Volume 

(%) 

Aguapé 1 2.000 260 87,0 

Sementes 1 2.000 300 85,0 

Esterco 1 2.000 300 85,0 

Aguapé 2 2.000 220 89,0 

Sementes 2 2.000 340 83,0 

Esterco 2 2.000 270 86,5 

Cascas 2.000 220 89,0 

Aves 2.000 340 83,0 

Peixes A 2.000 300 85,0 

Peixes B 2.000 260 87,0 

Grama 2.000 180 91,0 

 

Comparando-se com percentuais de redução de volume relatados em outros 

trabalhos, verifica-se que todos os ensaios realizados apresentaram resultados 

semelhantes. Estes resultados são relevantes, pois demonstram que a 

compostagem é eficiente para redução do volume de resíduos orgânicos (LIAO, 

VIZCARRA e LO 1994; FIALHO, 2007; QUEIROZ, 2007; SIVAKUMAR et al., 2008; 

ANTUNES, 2009). 

 

4.3.3. Rendimento do processo de compostagem 

 

O rendimento obtido pelo processo de compostagem consiste em verificar a 

quantidade de composto produzido a partir da quantidade de materiais 

compostados. Este parâmetro, juntamente com a redução percentual de volume de 

material compostado, são informações relevantes para o planejamento e 

dimensionamento de uma planta de compostagem. Os rendimentos de cada um dos 

sistemas estudados foram calculados e podem ser vistos na Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 – Rendimentos dos processos de compostagem 
 

 

Amostras 
Massa inicial* 

(kg) 
Massa final* 

(kg) 
Material retido* 

(kg) 
Composto final* 

(kg) 

Massa de composto 
final em relação a 

massa inicial* 
(%) 

Aguapé 1 _ _ _ _ _ 

Esterco 1 168 116 14 102 61 

Sementes 1 119 101 14 88 74 

Aguapé 2 124 70 29 41 33 

Cascas 155 79 18 61 39 

Sementes 2 124 117 18 100 80 

Grama 110 58 8 51 46 

Esterco 2 168 114 4 110 66 

Aves 120 99 6 93 77 

Peixes A 134 87 8 79 59 

Peixes B 134 101 10 91 68 

Valor Médio 135 94 13 82 60 

 
*Nota: considerando peso úmido. 

 

Em média, o percentual do material retido na peneira, em relação ao material 

inicial, resultou em cerca de 10 %.  

Observou-se que diversos fatores podem influenciar na decomposição de 

materiais orgânicos, como o tamanho do material e sua composição, por exemplo, 

que pode ter ocasionado uma taxa de decomposição mais lenta, exigindo um 

período maior que 90 dias. 

Além disso, no presente estudo, verificou-se que, na compostagem de poda 

de gramado enriquecida com diversos materiais, o percentual médio de composto 

orgânico obtido, ao final de 90 dias, foi equivalente a 60% da massa dos resíduos 

orgânicos iniciais. Segundo Oliveira et al. (2008) o rendimento final da compostagem 

é da ordem de 50%, dependendo do material de origem e do teor de umidade. 

A Figura 4.26 apresenta, de forma conjunta, o comportamento da redução de 

volume e massa dos diferentes sistemas que foram estudados. 
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Figura 4.26 – Comportamento do volume e da massa do material compostado: 
comparação dos volumes iniciais e finais (A), comparação das massas iniciais e 
finais (B) e reduções percentuais de massa e volume (C). 
 

  

  

 

 

Os ensaios “Cascas” e “Grama” apresentaram as maiores reduções de massa 

em relação às massas iniciais, cerca de 49% e 47%, respectivamente. O ensaio 

“Sementes 2” apresentou a menor redução de massa, cerca de 5%, e menor 

redução de volume (83%). De um modo geral, observou-se uma redução média de 

massa de 30% e uma redução média de volume de 86%. A redução do volume é um 

parâmetro importante, uma vez que estão cada vez mais escassos locais para 

disposição final dos resíduos, sendo uma vantagem adicional para o uso da 

compostagem no tratamento de resíduos orgânicos. 
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4.4. Análises químicas e físico-químicas dos compostos obtidos com 

carcaças de animais 

 

 Foram realizadas análises dos parâmetros físico-químicos dos compostos 

gerados nos experimentos com carcaças de animais após 60 e 90 dias. Essas 

análises tiveram a finalidade de verificar, com maior cuidado, o estágio de 

maturação do composto obtido. 

 

 Aves 

Na Figura 4.27, pode-se observar os resultados das análises químicas e 

físico-químicas realizadas com amostras retiradas em 60 e 90 dias do início do 

processo de compostagem.  

 

Figura 4.27 – Parâmetros analisados com 60 e 90 dias nos compostos gerados com 
aves: A) Macro e micronutrientes; B) Carbono Orgânico; C) Umidade, MO e Cinzas; 
D) pH e Relação C/N; E) Densidade e F) CTC. 
 

   

   

 

É possível observar que, após 60 dias, a massa em compostagem continuou 

a sofrer alterações, uma vez que ocorreu redução da relação C/N e aumento da MO 

e CTC, que são importantes parâmetros para avaliar a maturidade do composto. A 
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partir destes dados, pode-se concluir que, aos 60 dias de compostagem, o material 

ainda não atingiu a maturidade. 

 

 Peixes A 

No ensaio “Peixes A”, usando a aeração por revolvimentos manuais, 

constatou-se um comportamento similar ao observado no ensaio “Aves”, como 

apresentado na Figura 4.28. O material continuou a sofrer alterações após os 60 

dias, indicando que o composto ainda não se estabilizou.  

 

Figura 4.28 – Parâmetros analisados com 60 e 90 dias nos compostos gerados com 
peixe e aeração forçada: A) Macro e micronutrientes; B) Carbono Orgânico; C) 
Umidade, MO e Cinzas; D) pH e Relação C/N; E) Densidade e F) CTC. 
 

   

   

 

 Peixes B 

Apesar do ensaio “Peixes A” ter sido realizado com revolvimento manual, ao 

longo do tempo experimental, os compostos obtidos no ensaio “Peixes B” 

apresentaram valores dos parâmetros analisados similares àqueles observados no 

ensaio “Peixes A”, de acordo com a Figura 4.29. 
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Figura 4.29 – Parâmetros analisados com 60 e 90 dias nos compostos gerados com 
peixe: A) Macro e micronutrientes; B) Carbono Orgânico; C) Umidade, MO e Cinzas; 
D) pH e Relação C/N; E) Densidade e F) CTC. 
 

   

   

 

A Relação C/N é um importante parâmetro para avaliar o grau de maturidade 

do composto. Nos três ensaios analisados, com 60 dias, a relação C/N diminuiu 

após os 30 dias subsequentes, o que indica que houve ação dos microrganismos e 

que o composto ainda não estava maturado. De modo geral, ao avaliar os 

parâmetros físicos e químicos, ao longo de 60 e 90 dias, foi possível verificar que o 

período de 60 dias não foi suficiente para degradar os compostos utilizados nesses 

ensaios. 

 

4.5. Avaliação qualitativa e quantitativa dos compostos produzidos 

 

Devido ao elevado número de parâmetros físicos e químicos a serem 

avaliados, em função dos valores exigidos pela legislação, optou-se por realizar uma 

análise em conjunto de todos os dados dos compostos gerados nas etapas dos 

ensaios exploratórios e sistemáticos. 

Para avaliar a qualidade dos compostos foram utilizados como referência os 

teores dos principais nutrientes indicados pelo MAPA para a comercialização de 

fertilizantes obtidos por processos de compostagem (BRASIL, 2009). 
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4.5.1. Parâmetros físicos e químicos dos compostos produzidos 

 

A Tabela 4.4 apresenta os resultados dos principais parâmetros físico-

químicos analisados nos compostos obtidos nesse estudo. São apresentados 

também os valores estipulados pelo MAPA para a comercialização de fertilizantes 

compostados, exceto para os parâmetros de MO, cinzas, densidade e CTC/C, que 

não possuem limites estabelecidos pela legislação. 

 

Tabela 4.4 – Valores dos parâmetros físicos e químicos dos compostos obtidos ao 
final do processo de compostagem, nos ensaios exploratórios e sistemáticos.  
 

Compostos 
finais 

Umidade 
(%) 

Matéria 
Orgânica 

(%) 

Cinzas 
(%) 

pH 
Densidade 

(g.cm
-3

) 

Carbono 
Orgânico 

(%) 
C/N 

CTC 
(mmolc.kg

-1
) 

CTC/C 

Aguapé 1 79 69 31 7,9 0,97 23,9 10 - - 

Sementes 1 28 60 40 6,7 0,53 22,1 8 655 30 

Esterco 1 25 75 25 7,4 0,92 14,4 8 300 21 

Aguapé 2 60 88 12 7,9 1,07 16,9 9 200 12 

Sementes 2 76 54 46 6,4 0,87 34,5 14 905 26 

Esterco 2 78 46 54 7,9 0,99 28,9 11 720 25 

Cascas  60 51 49 7,3 0,68 28,9 10 730 25 

Aves  63 83 17 4,6 0,34 31,5 15 693 22 

Peixes A 59 81 19 4,9 0,33 29,6 13 695 23 

Peixes B 59 72 28 5,5 0,42 25,2 9 790 31 

Grama 56 71 30 7,1 0,41 24,8 9 700 28 

Legislação ≤ 50
(1) 

 _ _ ≥ 6
(1)

 _ ≥ 15
(1)

  ≤20
(1)

 ≥ 200
(2)

  
Conforme 

declarado
 (1)

 

 
(1) Valor determinado na Instrução Normativa n°23, de 31 de agosto de 2005, revogada pela 
Instrução Normativa nº25, de 23 de julho de 2009 (BRASIL, 2009). 
 
(2) Valor determinado na Instrução Normativa nº 35, de 04 de julho de 2006 (BRASIL, 2006). 

 

Segue abaixo, destacados por tópicos, a discussão de cada um dos 

parâmetros apresentados na Tabela 4.4.  

 

 Matéria Orgânica (MO)  

A MO é um dos principais constituintes dos solos, pois sua presença está 

associada à manutenção da fertilidade, retenção e mobilidade da água, adsorção e 

troca de cátions, capacidade para o fornecimento de nutrientes às plantas, 
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estabilidade da agregação e intensidade da atividade biológica (KIEHL, 1985; 

SANTOS, 2007; INACIO e MILLER, 2009 e PEREIRA NETO, 2007). Na Figura 4.30, 

são apresentados os valores do teor de matéria orgânica para os compostos 

obtidos. 

 

Figura 4.30 – Teores de MO (%) dos compostos finais obtidos nos ensaios 
exploratórios e sistemáticos. 
 

 
 

Observa-se que todos os compostos obtidos nesse estudo apresentaram 

valores entre 45 e 85% de MO. Segundo Liao, Vizcarra e Lo (1994) o teor de MO no 

composto maduro deve ser superior a 15%. De acordo com Kiehl (1985) e Reis 

(2005), os materiais com teores elevados de carbono e com reduzidas 

concentrações de nitrogênio, como os resíduos de poda de grama, decompõem-se 

lentamente e, ao final do processo, apresentam teores elevados de MO. Assim 

sendo, concentrações elevadas de MO são decorrentes da composição do material 

inicial. De acordo com Cotta (2008), os compostos com elevado teor de MO 

possuem a vantagem de apresentar elevada capacidade de retenção de umidade. 

 

 Umidade 

Os resultados dos teores de umidade obtidos nos compostos analisados 

(Figura 4.31) revelaram que, com exceção dos experimentos “Esterco 1” e 

“Sementes 1”, os demais compostos apresentaram valores acima do limite 

estabelecido pela legislação (ou seja, menor ou igual a 50%). De acordo com Santos 

(2007), a umidade de um composto pode variar devido às diferenças de materiais 

submetidos ao processo de compostagem, processo e condições de 
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armazenamento. Para Pereira Neto (2007), o valor típico para a umidade em 

compostos obtidos a partir da compostagem é 54,7%, teor acima do exigido pela 

legislação. 

 

Figura 4.31 – Teores de umidade (%) dos compostos finais obtidos nos ensaios 
exploratórios e sistemáticos. 

 
 
*Nota: Valor máximo determinado na Instrução Normativa n°23, de 31 de agosto de 2005, 
revogada pela Instrução Normativa nº25, de 23 de julho de 2009 (BRASIL, 2009). 

 

De acordo com Cotta (2008), os compostos com elevado teor de MO, 

apresentam elevada capacidade de retenção de umidade. Logo, o elevado teor de 

umidade, encontrado nos compostos analisados, pode estar associado à presença 

de MO (Figura 4.30). 

 

 Carbono Orgânico 

Analisando os valores do teor de carbono orgânico dos compostos obtidos 

nesse trabalho (Figura 4.32), apenas o composto “Esterco 1” apresentou valor um 

pouco abaixo (14,38%) do mínimo exigido pela legislação (maior ou igual a 15%).  
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Figura 4.32 – Carbono orgânico (%) dos compostos finais obtidos nos ensaios 
exploratórios e sistemáticos. 
 

 
*Nota: Valor mínimo determinado na Instrução Normativa n°23, de 31 de agosto de 2005, 
revogada pela Instrução Normativa nº25, de 23 de julho de 2009 (BRASIL, 2009). 

 

Segundo Kiehl (2012b), a concentração de carbono orgânico diminui à 

medida que ocorre a metabolização da matéria orgânica, devido à ação dos 

microrganismos. Esta alteração é consequência das perdas de carbono na forma de 

CO2 durante a compostagem e manutenção dos teores de nitrogênio (LIMA, 2009).  

 

 Cinzas 

Em relação ao teor de cinzas, observou-se que os compostos dos 

experimentos dos ensaios sistemáticos “Cascas”, “Sementes 2” e “Esterco 2” se 

destacaram dos demais (Figura 4.33). 

 

Figura 4.33 – Teores de cinzas (%) dos compostos finais obtidos nos ensaios 
exploratórios e sistemáticos. 
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O teor de cinzas consiste no material mineral residual que permanece após a 

destruição da matéria orgânica por calcinação (SANTOS, 2007), estando 

relacionado com a mineralização da matéria orgânica e estabilização do processo de 

compostagem (WANG et al., 2004; CHEFETZ et al., 1996; HSU e LO, 1999). Os 

compostos produzidos apresentaram um valor médio de 32% de cinzas, valor 

próximo da composição típica apresentada por Pereira Neto (2007), que sugere o 

valor de 27,8%.  

 

 pH 

Normalmente, a compostagem conduz à formação de um produto final com 

pH alcalino, devido à formação de ácidos húmicos que reagem com substâncias 

químicas básicas, formando humatos alcalinos. À medida que o processo se 

desenvolve, o valor de pH pode atingir valores superiores a 8,0. Sendo assim, o pH 

é um parâmetro que pode ser utilizado para verificar o grau de estabilidade do 

composto (INÁCIO et al., 2009; BARREIRA et al., 2006; PEREIRA NETO, 2007). Na 

Figura 4.34, são apresentados os valores de pH para os compostos obtidos. 

 

Figura 4.34 – Valores de pH dos compostos finais obtidos nos ensaios exploratórios 
e sistemáticos. 
 

 

*Nota: Valor mínimo determinado na Instrução Normativa n°23, de 31 de agosto de 2005, 
revogada pela Instrução Normativa nº25, de 23 de julho de 2009 (BRASIL, 2009).  
 

Observa-se que os compostos obtidos nos ensaios “Aguapé 1”, “Aguapé 2”, 

“Esterco 1”, “Esterco 2”, “Sementes 1”, “Sementes 2”, “Cascas” e “Grama” 

apresentaram valores de pH entre 6,4 a 7,9. De acordo com Kiehl (1985), valores de 

pH na faixa entre 6,0 e 7,5 são considerados bons e acima de 7,5 são ótimos. 
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Por outro lado, os compostos obtidos a partir de carcaças de animais (usando 

peixes e aves), resultaram em um pH abaixo do exigido pela legislação (6,0). Costa 

et al. (2009), ao compostar carcaças de bovinos e suínos, também encontraram 

valores de pH entre 5,8 e 7,6 ao compostar carcaças de bovinos e suínos. Para 

Barreira et al. (2006), este fato demonstra que os compostos com pH abaixo de 6,0 

não atingiram a maturidade. No entanto, há outros trabalhos que, apesar de terem 

utilizado carcaças de animais no processo de compostagem, observaram valores de 

pH alcalino no composto final (VIDOTTI, 2011; VIZCARRA et al., 1993; LIAO, 

VIZCARRA e LO, 1994; SIVAKUMAR et al., 2007). Porém, mesmo apresentando pH 

abaixo de 6,0, esses compostos podem ser utilizados no cultivo de mudas de Pinus 

e Eucalyptus, pois segundo Padovani (2006), para o cultivo desta espécie o valor do 

pH do composto deve estar entre 5,5 e 6,5. 

 

 Densidade 

De acordo com Antunes (2009), a densidade é definida como sendo a relação 

existente entre a massa e o volume ocupado pelos componentes sólidos. Desta 

maneira, a densidade depende da natureza dos componentes, das dimensões e da 

forma como se acham dispostos na massa (KIEHL, 2012b). 

Os compostos finais obtidos nos ensaios “Grama”, “Peixes A", “Peixes B” e 

“Aves” apresentaram os menores valores de densidade (Figura 4.35). Segundo 

Barreira (2005) apud Antunes (2009), quanto menor a densidade, melhor é a 

estrutura dos compostos e maiores são as possibilidades de atuar positivamente 

sobre as propriedades do solo. 
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Figura 4.35 – Valores das densidades (g.cm-3) dos compostos finais obtidos nos 
ensaios exploratórios e sistemáticos. 
 

 

 

 Relação C/N 

Na Figura 4.36, são apresentados os valores da relação C/N para os 

compostos obtidos. 

 

Figura 4.36 – Valores da relação carbono/nitrogênio (C/N) dos compostos finais 
obtidos nos ensaios exploratórios e sistemáticos. 
 

 
*Nota: Valor máximo determinado na Instrução Normativa n°23, de 31 de agosto de 2005, 
revogada pela Instrução Normativa nº25, de 23 de julho de 2009 (BRASIL, 2009). 

 

A relação C/N variou entre 8 e 15 em todos os compostos analisados, 

enquadrando-se nas exigências estabelecidas pela legislação (menor ou igual 18).  

Na literatura científica não há um consenso quanto ao valor da relação C/N 

para o composto maturado. De acordo com Inácio et al. (2009), a relação C/N acima 

de 20/1 pode indicar que o composto não está estabilizado. Para Bidone e PovinellI 
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(1999), a relação final de C/N deve ser igual a 10/1. Segundo Antunes (2009), o 

composto com a relação C/N de 10/1 pode ser utilizado nas plantas como fertilizante 

orgânico. Para Padovani (2006) e Oliveira (2007), a relação C/N deve estar entre 8 e 

12. 

Em geral, a relação C/N é usada como um indicador da capacidade de 

degradação do material inicial por microrganismos, por isso é um parâmetro usado 

para a avaliação da estabilidade do composto (LIAO, VIZCARRA e LO, 1994). 

Mesmo sendo considerado um parâmetro confiável, outros indicadores além 

de C/N devem ser analisados para avaliar o grau de maturação da matéria orgânica, 

como a Capacidade de Troca Catiônica (CTC) e o valor do pH (OLIVEIRA, 2007).  

 

 Capacidade de Troca Catiônica (CTC) 

A CTC é a quantidade de cátions que o adubo orgânico pode adsorver, a um 

determinado pH, ou seja, é a capacidade dos íons adsorvidos poderem ser cedidos 

para as raízes ou para o solo (KIEHL, 2012 b; FIALHO, 2007). Na Figura 4.37, são 

apresentados os valores da CTC para os compostos finais obtidos, exceto na 

amostra de “Aguapé 1”, em que não foi realizada essa análise, pois este ensaio foi o 

primeiro experimento realizado, ainda na etapa dos ensaios exploratórios. 

 

Figura 4.37 – Valores das capacidades de troca catiônica (mmolc.kg-1) dos 
compostos finais obtidos nos ensaios exploratórios e sistemáticos. 
  

 
*Nota: Valor mínimo determinado na Instrução Normativa nº 35, de 04 de julho de 2006 
(BRASIL, 2006). 

 

Observou-se que todos os compostos apresentaram valores de CTC acima 

do indicado pela legislação pertinente (maior ou igual 200 mmolc.kg-1). 
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Segundo Antunes (2009), a matéria orgânica bruta não possui CTC e essa 

capacidade aumenta com o processo de compostagem, atingindo o máximo com a 

humificação, com valores de 200 a 400 mmolc.kg-1. Todos os compostos finais 

obtidos, exceto o “Esterco 1” e o “Aguapé 2”, apresentaram valores superiores a 400 

mmolc.kg-1, superando os valores citados por Antunes (2009). 

A vantagem da utilização da CTC é que, além de qualificar o material 

orgânico, esse índice traz uma informação muito significativa do ponto de vista 

agronômico, ou seja, a melhoria de retenção de nutrientes que esses produtos 

podem proporcionar ao serem incorporados ao solo (SILVA et al., 2011). Por isso, a 

análise deste parâmetro é considerada um excelente e confiável indicador para a 

verificação da maturação do composto (KIEHL, 2012b e FIALHO, 2007). 

 

 Relação CTC/C 

A Capacidade de Troca Catiônica em relação à quantidade de carbono 

orgânico (Relação CTC/C) é um indicativo do grau de maturação e qualidade dos 

fertilizantes orgânicos, sendo considerada mais apropriada do que a relação C/N 

para indicar o grau de humificação de materiais orgânicos (SILVA et al., 2011). 

Sendo assim, este parâmetro associado aos demais índices, anteriormente citados, 

podem inferir a maturidade dos compostos. 

Na Figura 4.38, são apresentados os valores da relação CTC/C para os 

compostos obtidos. 

 

Figura 4.38 – Relação CTC/C dos compostos finais obtidos nos ensaios 
exploratórios e sistemáticos. 
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Pode-se observar que a relação CTC/C variou de 1,2 mmolc.gC-1 (ensaio 

“Aguapé 2”) a 3,1 mmolc.gC-1 (ensaio “Peixes B). Exceto o composto “Aguapé 2”, 

todos os compostos obtidos apresentaram valores de CTC/C acima de 2,2 

mmolc.gC-1. A Legislação Nacional não determina um valor mínimo ou máximo para 

este parâmetro, porém Roig et al. (1988) apud Fialho, (2007), consideram o valor de 

CTC/C de 1,7 mmolc.gC-1 como um bom índice de humificação para estercos de 

bovinos, aves, coelhos e ovelhas. Fialho (2007) afirma que compostos produzidos 

com podas de árvores e diferentes concentrações de esterco e bagaço de laranja 

com CTC/C acima de 2,2 mmolc.gC-1 já estão humificados.  

Ao avaliar todos os ensaios e parâmetros analisados, conclui-se que todos os 

compostos produzidos atingiram a maturidade, exceto os compostos produzidos 

com carcaças de animais, que apresentaram pH abaixo de 6,0 e atingiram a fase de 

maturação tardiamente, ou seja, somente na última semana da compostagem (por 

volta do 85º dia). Essa observação se baseou nos dados obtidos no monitoramento 

da temperatura, em que se observou, no referido período, que a temperatura da 

pilha de compostagem ainda permaneceu um pouco acima da temperatura 

ambiente. Assim, é possível concluir que estes compostos não atingiram a 

maturidade. 

 

4.5.2. Parâmetros químicos (macro e micronutrientes) dos compostos finais  

 

Ao final dos ensaios de compostagens, foram realizadas análises das 

concentrações de macro (nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre) e 

micronutrientes (boro, cobre, ferro, zinco e manganês) presentes nos composto 

finais produzidos, cujos valores encontram-se na Tabela 4.5. Para fins de uma 

análise comparativa, foram utilizados os teores estipulados pela legislação referente 

à comercialização de fertilizantes compostados (BRASIL, 2009). 
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Tabela 4.5 – Teores de macro e micronutrientes encontrados nos compostos obtidos 
nos ensaios de compostagem e da legislação referente à comercialização de 
fertilizantes compostos (BRASIL, 2009). 
 

Amostras 
N  

(%) 

P2O5 

(%) 

K2O 

(%) 

Ca 

(%) 

Mg 

(%) 

Fe  

(%) 

S 

 (%) 

B  

(%) 

Cu  

(%) 

Mn  

(%) 

Zn  

(%) 

Aguapé 1 2,4 0,5 3,1 2,0 0,5 0,2 0,4 0 0,000 0,10 0,01 

Sementes 1 2,7 0,5 3,1 1,0 0,5 0,3 0,5 0,01 0,002 0,06 0,01 

Esterco 1 1,9 1,8 2,3 1,6 0,5 0,4 0,2 0,01 0,003 0,03 0,01 

Aguapé 2 1,8 1,0 2,5 0,7 0,4 0,2 0,2 0,00 0,003 0,02 0,006 

Sementes 2 2,5 1,8 2,4 1,3 0,4 0,4 0,3 0,01 0,001 0,04 0,005 

Esterco 2 2,8 2,3 3,0 1,4 0,6 0,7 0,3 0,01 0,001 0,05 0,009 

Cascas  2,9 1,2 3,8 2,3 0,6 0,4 0,4 0,01 0,001 0,05 0,006 

Aves  2,1 1,8 0,4 0,7 0,2 0,1 0,2 0 0 0,13 0,00 

Peixes A 2,4 2,5 0,4 1,1 0,3 0,2 0,4 0 0 0,39 0,00 

Peixes B 2,9 1,9 0,9 1,2 0,4 0,4 0,3 0 0 0,09 0,01 

Grama  2,7 0,3 4,0 0,9 0,6 0,5 0,4 0,01 0,001 0,06 0,006 

Legislação
(1)

 0,5 
Conforme 
declarado 

1,0 1,0 0,2 1,0 0,03 0,05 0,05 0,1 

 
(1)Nota: Teor mínimo, determinado na Instrução Normativa n°23, de 31 de agosto de 2005, 
revogada pela Instrução Normativa nº25, de 23 de julho de 2009 (BRASIL, 2009). 

 

A análise desses resultados indica que os compostos apresentam teores de 

nitrogênio (N) adequados aos valores exigidos pela legislação para comercialização 

de fertilizantes orgânicos (teor mínimo de 0,5%). O nitrogênio é um importante 

componente das proteínas e da clorofila das plantas, e frequentemente é fator 

primordial no aumento da produtividade agrícola. 

Os teores de pentóxido de fósforo (P2O5) variaram entre 0,3% (ensaio 

“Grama”) e 2,5% (ensaio “Peixes A”) e os teores de óxido de potássio (K2O) 

variaram entre 0,4% (ensaios “Aves” e “Peixes A”) e 4,0% (ensaio “Grama”). Apesar 

dos teores de P2O5 e K2O não serem considerados pela legislação, é importante que 

os compostos orgânicos contenham estes nutrientes, devido a sua relevância para o 

desenvolvimento das plantas. 

Os compostos analisados apresentaram teores médios elevados de nitrogênio 

(N), fósforo (P) e potássio (K), em comparação com outros trabalhos como de Jusoh, 

Manaf e Llatiff (2013); Ocaña, Rebellon e Lozada (2012) e Antunes (2009). Os 

teores de fósforo e potássio, encontrados no presente trabalho, também estão acima 
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dos valores propostos por Pereira Neto (2007) e Kiehl (2010), para uma composição 

típica de adubos orgânicos. 

Esses resultados evidenciam o potencial que os compostos obtidos 

apresentam para o uso como fertilizante orgânico. 

As maiores concentrações de N, P e K foram encontradas nos compostos 

gerados nos ensaios “Esterco 2” e “Cascas”. Por sua vez, os compostos gerados 

nos ensaios “Aves”, “Peixes A” e “Aguapé 2”, apresentaram os menores teores de 

NPK (Figura 4.39). Maa et al. (2007), ao compostar Capim Napier (Pennisetum 

purpureum Schum.), encontraram teores de N, P e K iguais a 0,96%, 0,95% e 

0,23%, respectivamente, valores inferiores aos obtidos nesse trabalho. 

 

Figura 4.39 – Teores de macronutrientes primários dos compostos finais obtidos nos 
ensaios de compostagem: A) Nitrogênio (N); B) Fósforo como P2O5 e C) Potássio 
como K2O. 
 

  

 

 

*Nota: Valor mínimo determinado na Instrução Normativa n°23, de 31 de agosto de 2005, 
revogada pela Instrução Normativa nº25, de 23 de julho de 2009 (BRASIL, 2009). 

 

Quanto aos teores de Mn, Fe e Ca, a maioria dos compostos obtidos 

apresentaram valores acima do mínimo estabelecido pela legislação. Os teores de 

Mg, S, B, Cu e Zn, por sua vez, estão abaixo do admitido pela legislação. 

Na Figura 4.40, observam-se os teores dos macronutrientes secundários. Os 

compostos “Sementes 1”, “Aguapé 2”, “Grama” e “Aves” apresentam teores de cálcio 
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(Ca) inferiores, porém próximos aos estabelecidos pela legislação. Em todos os 

compostos produzidos, os teores de magnésio (Mg) e enxofre (S) estão abaixo do 

mínimo recomendado pela legislação que é 1%. 

Maa et al. (2007), ao compostar Capim Napier (Pennisetum purpureum 

Schum.), obtiveram teores de Ca e Mg iguais a 0,4% e 0,2%, respectivamente, 

próximos dos resultados obtidos no presente trabalho. 

 

Figura 4.40 – Teores de macronutrientes secundários dos compostos finais, obtidos 
nos ensaios de compostagem: A) Cálcio (Ca); B) Magnésio (Mg) e C) Enxofre (S). 
 

  

 

 

*Nota: Valor mínimo determinado na Instrução Normativa n°23, de 31 de agosto de 2005, 
revogada pela Instrução Normativa nº25, de 23 de julho de 2009 (BRASIL, 2009).  

 

Na Figura 4.41 estão expressos os teores dos micronutrientes obtidos nos 

compostos produzidos nos experimentos. Pode-se observar que somente os teores 

de ferro (Fe) e cobre (Cu) estão de acordo com a legislação e dentro da composição 

típica de adubos orgânicos proposta por Pereira Neto (2007). 
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Figura 4.41 – Teores de micronutrientes nos ensaios de compostagem: A) Boro (B); 
B) Cobre (Cu); C) Manganês (Mn); D) Zinco (Zn) e E) Ferro (Fe). 
 

   

  

 

 

 
 

De acordo com as análises dos nutrientes dos compostos obtidos e 

considerando os valores exigidos pela legislação, pode-se verificar que os melhores 

compostos foram gerados a partir da mistura de grama com esterco e grama com 

cascas de frutas, com as composições médias de NPK de 2,7% e 2,6% 

respectivamente. Observou-se também que é viável produzir compostos orgânicos 

utilizando somente poda de grama, sem outras fontes de enriquecimento, pois o 

composto produzido utilizando apenas poda de grama também apresentou bons 

resultados, com uma composição média de NPK de 2,3%. 
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4.6. Testes de Lixiviação 

 

Na Tabela 4.6 estão expressos os resultados dos testes de lixiviação de K e P 

para os compostos analisados, exceto de “Aguapé 1”, em que não foi realizada essa 

análise. 

 

Tabela 4.6 – Resultados dos testes de lixiviação de potássio (K) e fósforo (P) dos 
compostos finais obtidos.  
 

Ensaios 
K Lixiviado % K Retido % P Lixiviado % P

  
Retido % 

Água Ácido Água Ácido Água Ácido Água Ácido 

Esterco 1 46,74 41,55 53,26 58,45 11,7 18,2 88,3 81,8 

Sementes 1 31,09 56,35 68,91 43,65 28,6 35,8 71,4 64,2 

Aguapé 2 39,76 67,47 60,24 32,53 15,5 26,3 84,5 73,7 

Cascas 30,91 36,46 69,09 63,54 6,7 9,5 93,3 90,5 

Sementes 2 4,10 6,15 95,90 93,85 7,8 7,8 92,2 92,2 

Grama 33,30 34,81 66,70 65,19 71,6 78,8 28,4 21,2 

Esterco 2 27,83 41,75 72,17 58,25 7,4 16,2 92,6 83,8 

Peixes B 28,84 38,45 71,16 61,55 3,0 7,8 97,0 92,2 

Peixes A 35,86 43,03 64,14 56,97 6,9 6,4 93,1 93,6 

Aves 29,39 44,08 70,61 55,92 5,9 5,2 94,1 94,8 

 

Observou-se que, com exceção do ensaio “Sementes 2”, as soluções de 

lixiviação (água e ácido fraco) conseguiram solubilizar uma parcela (entre 28 a 47%) 

dos teores de nutrientes presentes em cada composto, mantendo ainda uma boa 

reserva (porcentagem retida) em sua composição. Essa fração retida de nutrientes 

na estrutura dos compostos também é um fator a se considerar, já que representa 

uma reserva que poderá ser disponibilizada, posteriormente, para as plantas, 

diminuindo perdas para o meio. 

Dentre os nutrientes avaliados, o potássio (K) foi mais liberado que o fósforo 

(P) para o meio. Além disso, o ensaio de lixiviação realizado com pH igual 4,9 

resultou na maior quantidade removida de nutrientes. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se, com o presente trabalho, que a adoção de técnicas de 

compostagem para destinação dos diversos resíduos orgânicos gerados na UHE 

Paraibuna é uma solução viável e sustentável. 

O levantamento da geração de resíduos orgânicos, realizado na área da UHE 

Paraibuna, revelou que existem materiais suficientes para implantar uma Unidade 

Piloto de Compostagem na área. 

Essa unidade de compostagem, por sua vez, mostrou-se capaz de melhorar o 

gerenciamento dos resíduos orgânicos gerados, destinando o composto produzido 

para o uso na produção de mudas de plantas nativas da Mata Atlântica. 

O principal resíduo gerado na área da usina corresponde ao de poda de 

gramado e, quando seco, transforma-se em importante fonte de carbono para a 

compostagem. Os demais resíduos encontrados na área da UHE Paraibuna, servem 

como fonte de nitrogênio, como carcaças de aves e peixes, esterco, além de plantas 

aquáticas e resíduos de ração de animais (sementes e cascas). 

Os ensaios de compostagem, utilizando os diferentes resíduos orgânicos 

gerados na UHE Paraibuna, permitiram verificar que os materiais são melhor 

compostados quando realizados em período mínimo de 90 dias. No entanto, devido 

à natureza da composição de determinados resíduos (principalmente carcaças de 

animais), esse período pode ser estendido para atingir o período de maturação. 

O emprego da técnica de aeração passiva mostrou-se capaz de promover a 

aeração do sistema de compostagem, reduzindo a necessidade de revolvimentos.  

Após 90 dias de compostagem, observou-se que os compostos produzidos, 

independentemente da origem, apresentaram redução média do volume inicial igual 

a 85%, facilitando o seu gerenciamento. 

Outro ponto positivo foi observado na qualidade dos compostos gerados, 

principalmente aqueles produzidos nos ensaios “Cascas” e “Esterco 2”, que são 

ricos em macronutrientes conhecidos como NPK e outros micronutrientes. 

Observou-se também que é viável produzir composto orgânico utilizando somente 

poda, o que é um resultado muito importante, visto que este é resíduo de maior 

geração. 
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Nesse contexto, o presente trabalho mostrou que é possível agregar à UHE 

Paraibuna, o valor real do conceito de sustentabilidade, que reflete a necessidade de 

proteger o ambiente como os recursos naturais, promovendo avanços tecnológicos 

bem como o desenvolvimento social e econômico, com a geração de novos postos 

de trabalho necessários para executar os processos de compostagem. 
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ANEXOS 

ANEXO A − Planilhas de registros: Inventario de Geração de Resíduos Orgânicos. 
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ANEXO B − Planilhas de registros: Monitoramento 

 

 

 


